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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونما نيذلا هللا دعو #

 مه ندكميلو » مهلبق نم نيذلا فلختسا اك ضرألا يف

 انمآ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو ‹ مه ىضترا يذلا مهنيد
 كئلوأف كلذ دعب رفك نمو « اًتيش يب نوکرشی ال يننودبعي
 4 نوقسافلا مه

 [ ميظملا هللا قدص ]

 ( د١ : رونلا ةروس )





 مسحرلا نمحرلا هللا مسب

 ! ةرم لوأ باتكلا اذه بتك ىتم ديدحتلا هجو ىلع ركذأ دعأ م

 هنأو “'! رثكأ نكي ل نإ لقألا ىلع اًماع رشع ةسخ ذنم اًبوتكم ناک هنآ هرکذآ ام لک
 لالخ رشني نأ هل ردقي مل نكلو « ةيلاتلا بتكلا » نم هنآ ىلع يبتك ةمئاق يف هيلإ راشي لظ

 ةعجارملا هذم ةصرفلا حتت ملو « ةريخأ ةعجارم ىلإ ةجاح يف ناك هنأل « ليوطلا ىدملا اذه

 . °  رادقمب هدنع ءیش لکو # . .؟" بيرق دهع ذنم الإ

 ي ةيسيئرلا راكفألا مظعم نأ تدجو تاونسلا هذه لك دعب هتءارق تدعأ نيحو

 تضتقاف عضاوملا ضعب يف تريغت دق لوانتلا ةقيرط نكلو « اهنم يفقوم ريختي مل باتكلا

 يف ةيفاك ةجردب تزربأ دق نكت مل يتلا بناوجلا ضعب ىلع ازيكرت وأ « ةديدج ةفاضإ
 نم الدب « ديدج نم اهتباتك ديعأ نآ لوصفلا ضعب يف ترثآ كلذل . ىلوألا ةباتكلا
 . كانه وأ انه ةيثزج تاليدعت ثادحإ

 دق تنك - ةيناثلا ةباتكلاو ىلوألا ةباتكلا نيب ترم يتلا تاونسلا لالخ يف - ينأ اك

 « رصاعملا انعقاو » امه « باتكلا عوضومب ةرشابم ةلص ْىَوَذ لقألا ىلع نيباتك تردصأ
 خيراتلا نم تارتف نع ثيدح نيباتكلا الك يفف « رصاعملا ماعلا لاوحأل ةيمالسإ ةيؤرالو

 رمألا جاتحي ثيح باتكلا شماوه يف اهيلإ ريشأ نأ تيآرف . . هثيدح وأ هميدق يمالسإلا

 . ةراشإلا ىلإ

 عوضوم يف يريكفتل ةريحألا ةروصلا يوحي باتكلا نإ لوقآ نآ عيطتسأ مومعلا يفو

# FF 

 . (م ۱۹۹۱) ھه ۱٤۱۲ ماع لئاوآ يف نالا نحبق (۱)

 ه ۱۳۸۴١ ماع نم ناضمر يف ةرم لوأ بتك « مالسإلاو نوقرشتسملا.» وه ةريحألا ةعجارملا رظتني رخآ باتك كانه ( ۲)

 . هروهظ رسيپ نأ هلا وجرأ « ةبسانملا ةصرفلا رظتني لاز امو ( 1۹٦١ ةنس رياني )

 . ۸ : دعرلا ةروس ( ۳ )



 : تاملكلا هذه ةرم لو هتبتك نيح باتكلا ةمدقم يف تلق دق تنك

 ! نوكأ نأ عيطتس الو . . اخرؤم تسل »

 ؛اقولإو تاياورلا صيحمت ىلع هتردق الو ‹ هربص الو ‹« خرؤملا ةبهوم يل تسيلف »

 ادحأ الإ خيراتلا نم ينهذ يف قلعي امو . اهنيب نم ةيخيراتلا ةقيقحلا صالختسال

 | ءيش يآ نم رثكأ - ينينعيو . هتحفص يف ةصاخلا ةلالدلا تاذ روطسلا وأ « ىربكلا

 طت نم . . قالغناو حتفت نم . . رابدإو لابقإ نم . .« هتالوحتو » « ناسنإإلا » لاوحأ

 م طيحملا ماعلا راطإلا وه يسح يف خيراتلاو . .لفسأ ىلإ ساكتنا وأ ىلعأ ىلإ

 خيراتلا ةحفص يف روطسلا قئاقد يف سرفتلا ىلع ايثك ربصأ ال ينكلو . .«ناسنإلا»

 .kt  ناسنلا» تالوحت اهتقيفح يف يه يتلا ‹ هيف ةماعلا تالوحتلا هنم ينيفكيو

 ! لاخلا ةعيبطب تلزامو . . اًماع رشع ةسخ لبق تنك اذكه

 ! هسفن ردق فرع ًأرما هللا محرو

 ۾ عوضوم يف ثدحتلا نم « نآلا ينعنمي الو ‹ يضاملا يف ينعنمي م اذه نكلو

 . . باتكلا

 ء ثدحتأ انإ . كلذ عنصأ نأ يفده نم سيلو « مالسإلل اخيرات مدقأ انه تسلف

 هوخشو هعتاقوو هثادحأب خیراتلاو ‹ ءيش جهنملاو . يمالسإلا خيراتلا ةباتكل « جهنم»

 . رخآ َءيش

 ء خيراتلا عئاقو ضعب ىلإ ةراشإلا نود جهنملا نع ثيدحلا نكمي ال هنآ حيحصو

 الدب قلعتي جهنملا نأل « ةضيرعلا طوطخل-او « ةماعلا دودحلا يف نكلو ! معن ! لقألا

 . هتاليصفتب قلعتي ام رثكأ ثدحلا

 ډک هڳ ډچ

 دك -اهدعب امو ةيعماجلا ةساردلا ءانثأ يف ةصاخو - يتايح نم ةرتف لع ترم دقلو

 ہک تارق دق نوکآ نآ نود موی لع رمی داکی ال « ةفرعملا عورف ىتش يف ةءارقلاب اقوخشاهيف
 راتلا ةءارقلاب اهوانتأ يتلا ةفرعملا عورف نيب نم ناكو . ريبك باتك نم ًامسق وآ يخص
 اونس عبر ةرشابم يجرخت دعب تلمع ينإ مث . ةصاخ ةفصب يمالسإلا خيراتلاو « ةماع
 ىرخآ تالاجم يف لامع ىلإ لقتنأ نأ لبق ةيدادعإلاو ةيئادتبالا نيتلحرملا يف ميلعتلا يف

 ادتبالا سرادملا يف اننومزلي اوناك دقف ةيزيلجنإلا ةغللا يف ناك يصصخت نأ نم مغرلا ىلعو



 حبر يمالسإلا خيراتلا ةدام بالطلل تسردف ‹«كلذك خيراتلا ةدام سيردتب ةيدادعإلاو

 . تٽتاونس

 مدقي ال يمالسإلا خيراتلا نأ « كلذك سيردتلا يفو « يتءارق ءانثأ يف تظحلاال دقو

 تاساردلا يف هؤرقن ام مظعم نآو . ماعلا ٌىراقلل وأ ملعلا بالطل ءاوس « حيحص جهنمب

 نع مأ ‹ مهبتك نم رشابم قيرطب كلذ ناكأ ءاوس « نوقرشتسملا همدق ام وه ةثيدحلا

 لصغفلا لوقلا هناك مهمالك نوقلتي نيذلا ‹ نيملسملا « نيحرؤملا نم مهذيمالت قيرط

 يف - نونوكي ام طشنأ اوناك نيقرشتسملا نأ نايبلا نع ينغو ! شاقنلا لمتحي ال يذلا

 ! 'يمالسإلا خيراتلا لاج يف - يبيرختلا مهلمع
 قسن ىلع يمالسإلا خيراتلا ةباتك ةداعإ نم دبال هنآ ةديعبلا ةرتفلا كلت ذنم تسسحأو

 ! نيقرشتسملا ذيمالتو نوقرشتسملا همدقي ام ربغ رحا

 هبتكي ام ىلع اًعالطا تددزا الك « مايألا رورم عم ديازتي ةيضقلا هذہب يساسحإ لظو

 تاحيص دوجولا ىلإ تزرب الك كلذكو ء يمالسإلا خيراتلا يف نوثدحملا « نوحخرؤملا»

 لقت ال « ىرحأ اياوز نم نكلو « يمالسإلا خيراتلا ةباتك ةداعإ ةرورضب يدانت « ةهوبشم

 امعاكحضم نمو « ةيبرعلا ةيموقلا ةيواز نم ةرمف . . لبق نم نوقرشتسملا هبتك امع اًبيرخت
 ةرمو !! اههاطبأ نم ًالطبو « ةيبرعلا ةيموقلا نع عفادي ناك _ يدركلا - نيدلا حالص نآ

 ةروث داق ناك - ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسر نأ اتاكحضم نمو « ةيكارتشالا ةيواز نم
 خيراتلل  يداصتقالا رسفتلا وأ - يداملا ربيسفتلا ةيواز نم ةرمو | ءاينغألا دض ءارقفلا

 ءاروو ‹« يداصتقالا عفادلاوه ناك ةيمالسإلا حوتفلا ءارو عفادلا نآ اهتاكحضم نمو

 !! نولغتسملا هلغتسي اًراتس ناك نيتلاحلا يف نيدلا نأو « كلذك ةيبيلصلا بورحلا

 خيراتلا ةباتك ةداعإ ةرورضب اعانتقا دادزأ تابسانملا هذه نم ةبسانم ترم الك تنكو

 ةفرحنملا تارايتلا كلتب رثأتت ال « ةيمالسإ حوربو ‹ يمالسإ قلطنم نم يمالسإلا
 ةصاخلا هتاموقم سمطو « خيراتلا كلذ ماعم سمط ديرت يتلا « ةهوبشملا تاحيصلاو

 حورلا » تارايتلا كلت تعدا نإو « تاذلاب « ةيمالسإلا ةمألا » خيرات هنوك نم ةعبانلا

 ! تاراعشلا نم كلذ هباش ام وأ « ةيجهنملا» وأ « ةيعوضوملا » وأ « ةيملعلا

 e ډک ډې

 . هيلإ راشملا « مالسإلاو نوقرشتسملا » باتك يف ةيضقلا هذه تلوانت ( ) ١



 . . اهزاجنإلل مزاللا دهجلا ىدمو « اهرطخو ةمهملا هذه ةماخضب اًديج رعشأل ينإو
 يف يه انإ « نيملسملا لايجآ نم ليج يف نيقرفتم دارفأ دهج نوكت نأ نم مخضأ اهنإ

 ةعضب دتمي دق ىدم ىلع ةصصختم تاسسؤم هب موقت مظنم يعاج دهج لإ ةجاح
 عئاقولاو ثادحأألاب ةلفاح « نامزلا نم ارق رشع ةعبرأ ىلع ديزي ام لجسف . . لايجأ

 تاساكتنالاب ةلفاحس يه اك « ةذفلا تالوطبلاو ةغاشلا داجنألاب ةلفاح « تايصخشلاو

 اذه . . دحاو جيسن يف اهلك ةلحخادتم « ةفرحنملا تايصخشلاو ةريرملا تابكنلاو ةفسؤملا

 . لايجألا هل تدشتحا ولو «هتباتك ةداعإو هصيحمتب موقي نم ينضي لجسلا

 نم ام هنإف « هيف ةغلابلا ةقشملا مغر ‹« مخضلا لمعلا اذهب مايقلا نم دبالف كلذ عمو

 عيج ىلع لوانتلا رسيم « ققع صحغ خيرات .. خيرات الب شيعت نأ عيطتست ةمآ

 رخآ يف صصخاملا ثحابلا ىلإ ء قيرطلا لوأ يف جرادلا لفطلا نم ء تايوتسملا
 . . قيرطلا

 هساسأ ىلع داعت نأ يغبني يذلا جهنملا رم يف عضاوتملا ىولدب ىلدأ بيتكلا اذه ينو

 ‹ميظع هللا نم لضف وهف لاجملا اذه يف ءيش ىلإ هللا ينقفو نإف . يمالسإلا خيراتلا ةباتك

 . قيفوتلا هللا نم وجرأو يتين هللا دنع بستحأ ينإف الإو « هيلع ركشلاب هناحبس هيلإ هجوتأ

 ےس رک



 ؟ خيراتلا ةباتك ديعن اذامل

 نم هتباتك داعت نأ يغبني - ةيمالسإلا ةمألا قاطن جراح - يرشبلا خيراتلا نإ انلق اذإ

 قيقحت ىدمب يأ « ينابرلا رايعملاب يرشبلا زاجنأإلا سيقت يتلا ةيمالسإلا دصرلا ةيواز
 ینعلاب هناحبس هدحو هتدابع يهو « اهلجآ نم هللا هقلخ يتلا هدوجو ةياغل ناسنإلا

 هدحو هل ةيديعتلا رئاعشلا هيجوتو « هللا ةينادحوب داقتعالا لمشي يذلا « ةدابعلل لماشلا

 قيبطت يآ ) ضعبب مهضعب سانلا تاقالع ميظنت يف هتاميلعتب ديقتلاو ‹ كيرش نود

 . . ينابرلا جهنملا ىضتقمب ضرالا ةرابعو « ( ةينابرلا ةعيرشلا
 اًيرذج اقالتحا فلثخت اياوز نم انل مّدَمي هنالف ‹« يرشبلا خيراتلل ةبسنلاب اذه انلق اذإ

 ةياغو « هنيوكت ةعيبطو « ناسنإلل اهتيؤر ثيح نم « ةيمالسإلا دصرلا ةيواز نع

 ةيؤرلا عم قسانتيل هتباتك ديعن نأ مزلف « هتازاجنإ رايعمو « هتاناكمإ ىدمو «هدوجو
 يف ةدحو انل نوكتف - ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسر ةنسو هللا باتك نم ةدمتسملا ةيمالسإلا

 . .نيملسم اننوك عم بسانتت روصتلا
 نأ بجي هنإ لوقن ساسآ يآ ىلعف - ةيمالسإلا ةمألا خيرات يآ - يمالسإلا خيراتلا امأ

 يحاون ام ؟ لعفلاب بوتكم وه يف بيعلا امو ؟ ةباتكلا ةداعإ نم فدهلا ام ؟ هتباتك داعت

 ديعن نيح اهاشاحتن نأ ديرن يتلا فارحنالا يحاون وأ « اهلمكتسن نأ ديرن يتلا ريصقتلا

 ؟ خيراتلا ةباتك

 ةباتك ةداعإ ةرورض ىلع حلن انلعجق « هاجتا نم رثكأ يف تاظحالم ةدع كانه نأ ةقيقحلا

 . يمالسإلا خيراتلا

 دجن نيملسملا نيحخرؤملا رابك اهبتك يتلا ةميدقلا ةيمالسإلا زداصملا ىلإ انرظن اذإ اننإف

 اهنكلو « قمعتملا ثحابلل اداز حلصت « تاياورلاو عئاقولاو رابحألا نم ةمخض ةريخذ اهيف

 ىرن يتلا سسألا انيبو « هيلإ ةيعادلا بايسألا انلاصفو « خيراتلل يمالسإلا ريسفتلا لوح » باتك يف كلذ انلق )١(

 . اهاضتقمب يرشبلا حيراتلا ةباتك بوجو

۱۹ 
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 ةصحبغ ةزهاج ةصالخلا دجي نآ ديري يذلا لجعتملا ئراقلل حلصت ال - ةنهارلا اهتروصب -

 . مضها ةلهس باعيتسالا ةلهس
 ىلإ لصو ام لك نوتبثيف « ةصلاخللا ةيملعلا ةنامأالا نومزتلي نوخرؤملا كعلوأ ناك دقل

 لاتحالا نع تدعب نإو ٠ تضقانتو تاياورلا تددعت نإو « تامولعم نم مهملع

 ملک هلئاق ىلإ هتبسن عم « اوعمس ام اًنيش اولمہ الآ یضتقت ةنامألا نآ اوآر دقف . . اًتایحآ

 ام ردقب اهناظم نم رابحآلا عيمجت ىلإ اوعسف « رمألا اذه يف اودهتجإو . كلذ نكمأ

 ‹ ىوقتلاو ةنامألا عفادب اعبر «٠ صيحمت ريخب هلك كلذ اوكرت مهنكلو « دهجلا مهعسو

 . ةياور ىلع ةياور وأ « ربخ ىلع ربخ بيلختب مهسفنآ دنع نم اولخدتي اليكل
 مهنكلو . ةشهد وآ ةريح نم ٌىراقلا دنع اذه مهلمع هريثي دق اب نورعشي اوناك دقلو

 اهنيبو هنيب اولخدتي نآ ىلع « هجول اهجو ةفلتخملا تاياورلا عم ٌىراقلا اوعدي نأ اولضف

 . فيعضت وآ حيجرت وأ تابثإ وأ يفنب

 نع هانرکذ ربخ نم اذه يباتک يف نکي ايف » : هباتک ةمدقم يف هللا هحر يربطلا لوقي

 يف اهجو هل فرعي م هنآ لجأ نم « هعماس هعنشتسي وأ هئراق هرکنتسی امم نیضاملا ضعب

 لبق نم يأ انإو « البق نم كلذ يف تؤي مل هنأ ملعيلف « ةقيقحلا يف ىنعم الو « ةحصلا

 ۰ .“” « ايلإ َيّكأ ام وحن ىلع كلذ انيدأ امنإ اننآو « انيلإ هيلقان
 اهيف درو امو « اهلك عئاقولا انل تظفح دق انآ يهف ةيزم نم ةقيرطلا هذه يف ناك نئلو

 هقتاع ىلع ذحأي يذلا ققدملا ثحابلل ةنيمث رداصم ةيحانلا هذه نم يهف « لاوقأ نم

 ‹ سرمتملا ريغ ملعلا بلاطو « يداعلا ٌىراقلل ةبسنلاب اهبيع نكلو . صيحمتلا ةمهم

 هسقنل فرعي ال «' اتايحأ ةضقانتملا وأ ةبراضتملا عئاقولاو تاياورلا نم مضح يف هقرغت انآ

 ‹هتساردو خيراتلا ةءارق نم هتيغب هل ققحت ال مث نمو « ةددح ةجيتنب اهنم صولخلل اًقيرط

 ةفلتخملا تاياورلا صحمي نأ اهب عيطتسي يتلا ةينفلا ةردقملا الو ربصلا كلمي وه الف

 . ضعب لع اهضعب حجریو
 ‹ يقارشتسالا جهنملاب ةرثآتملا ةثيدحلا عجارملا مظعم ىلإ ىرحأ ةيحان نم انرظن اذإو

 لك ةبسانم - لكشلا ةيحان نم - يهف ! ةءارقلاب ةيرغم ةباذج ةروص يف ةبوتحم اهدجن

 ىرخأ ةيحان نم يه مث . اهعجارم اهيف ةتبثم « ةسرهفم ةبوبم « رصاعم لا ئراقلل ةبسانملا

 )١( يربطلا خيرات ١/  ۸رصمب فراعملا راد « ةعبارلا ةعبطلا « ميهاربإ لضفلا وبأ دمع قيقحت .
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 الب اهيف برضي ةضراعتملا تاياورلا يف قرغي هكرتت الو « ةددحع ةجيتن ىلإ ىراقلا لصوت
 . لیلد

 نولم « ةبجاولا ةيملعلا ةنامألا نع ديعب اهبلغأ نأ - ةيجهنملا ةيحانلا نم - اهبيع نكلو
 ! نيدلا اذه ريا بحت ال ٌرودص هّنكت « نيعم فده قيقحتل اًصاخ انيولت

 مهذيمالت فيلأت نم وأ « ةرشابم نيقرشتسملا فيلأت نم عجارملا هذه تناك ءاوسو
 مهسفنأل انولحتنی مث ‹ مهاواعد نونبتیو « مهحورب نورثأتيو « مهنع نولقني نيذلا
 ‹ ةدرجملا ةقيقحلا اورحبتي مل سانأ نع ةرداص نيلاحلا يف يهف . . مهء|سآ اهيلع نوعضيو

 يملعلا يزلاب اًيزتي يذلا « دمعتملا هيوشتلا ىلإ - نيقرشتسملا ةلاح يف - كلذ اوزواجت لب

 فادهلألا كردت ال يتلا ةلفغلا يهف < مهنع نيلقانلا ةلاح يف امأ ؛ ديكلا يف ةدايزو اًوعت

 اهيف نوزيمي ال يعولا مدع نم ةلاح ىلإ راهبنالا اهقوسيو « يقارشتسالا ديكلل ةيقيقحل ا

 . لطابلاو قحا نيب
 : انخيرات مهنع ذحأن نيذلا نوقرشتسملا مهنم نيذلا باتكلا لهأ نأش يف ىلاعت لوقي

 .7 نوملعت متنأو قا نومتكتو لطابلاب قحا نوسبلت م باتكلا لهأ اي $
 عامتسالاو « مهنع ذحألاو « ءالؤه ىلإ نوكرلا نأش يف نيملسملا اًبطاخ ىلاعت لوقيو

 : مهيلإ

 دق « متنعام اوّدو « الابخ مکنولأي ال مکنود نم ةناطب اوذختت ال اونمآ نیذلا امیآ ایل
 متنك نإ تايآلا مكل انيب دق . ربكأ مهرودص يفخت امو < مهاإوفأ نم ءاضغبلا تدب

 اولاق مكوقل اذإو « هلك باتكلاب نونمؤتو « مكنوبحي الو ممنوبحت ءالوأ متنأ اه . نولقعت
 . 4 . . ظيخلا نم لمانألا مكيلع اوضع اولخ اذإو « اتمآ

 مكناميإ دعب مكودري باتكلا اوتوآ نيذلا نم اًقيرف اوعيطت نإ اونمآ نيذلا اي اي #
 . "4 نیرفاک

 وه هللا ىده نإ لق . مهتلم عبتت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت نلو
 الو يلو نم هللا نم كل ام ملعلا نم كءاج يذلا دحب مهءاوهآ تعبتا نقلو . ىدمهلا
 , )رص

 نأ زوجي ال « ةيملعلا ةهازنلاإو ةيعوضوملاب اورهاظتو « ملعلا حوسم اوسبل مهنوكو

 . ۱۱۸-۱۱۹ : نارمع لآ ةروس ( ۲ ) . ۷۱ : نارمع لآ ةروس ( ۱)

 . ٠٠١ : ةرقبلا ةروس ( ۱۰١ . ) ٤ : نارمع لآ ةروس ( ۳ )
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 يه <« اهيف نوديعيو نوئدبي نولظيو « اهنولوادتي يتلا ةعاضبلاف « مهتقيقح نع انعدخم

 يف مالسإلا دض ةباتكلاب ةسينكلا مهتفلك نيذلا ‹ مهفالسأ اهوادت يتلا ةعاضبلا تاذ

 نريبوروألا سوفن يف مالسإلا ةروص هيوشتل « اهيلع مهتعجشو « ىطسولا روصعلا

 لغوتي ناك يذلا « يمالسإلا يركفلا وزغلا * هيلع قلطن نآ نكمي ام دصل « هنم مهريفنتو

 اهريغو يبرعلا قرشملاو ةيمالسإلا ةيلقصو يقيرفألا لامشلاو سلدنألا نم اًمداق ابوروآ يف
 ‹ ةيمالسإلا دهاعملا ف ملعلا بلطل نويبوروألا نوثعتبملا اهيلإ بهذي يتلا دالبلا نم

 اًجاعزإ ةسينكلا جعزأ امم « نيملسملاو مالسإلل ريدقتلاو باجعإلا مهألم دقو نودوعيف
 ابوروأ داعبإ ىرحألاب وأ « ابوروآ نع مالسإلا داعبإل ةمخض هيوشت ةلمحب تماقف اًديدش

 . مالسإلا نع

 ةنتفل مدخبتست مويلا انآ وهف « ةداعملا ةميدقلا ةعاضبلا هذه يف ريخت دق ءيش ناک ناف

 ىضتقا ابرو « مالسإلا نع ابوروأ دص يف ةرم وأ تحيجن نآ دعب مهنيد نع نيملسملا
 عم « ام اًتيش ففخت وأ ىلوألا ةلوحلا يف تمدختسا يتلا ةعذقملا مئاتشلا يفتخت نأ كلذ

 نم كلذ نم ثبخأ وه ام رمألا ىضتقا ابر لب ء ثحبلا ةيجهنمو ةيعوضوملاب رهاظتلا

 ‹ ملسملا ئراقلا ريدختل « نيحلاو نيحلا نيب نيملسملاو مالسوال ءارطإلا نم ءيش سد
 يف اًسوسدم مسلا لوانتيف « « نويجهنلا » « نوم زنلا» ءالعلا » ءالؤه هلوقي اب قثي هلعجو

 ! هتوالحبب اًرهبنم هب افوخش هلوانتی لب « هیلإ تفتلی نآ نود لسعلا
 : لزنملا هباتك يف نيملاعلا بر اهب انآبنأ ةميدق ةعدخلاو

 اورفكإو راهنلا هجو اونمآ نيذلا ىلع لزنأ يذلاب اونم باتكلا لهأ نم ةفئاط تلاقو #
 .(. . مكنيد عبت ن الإ اونمؤت الو نوعجري مهلعل هرخآ

 سفن يف يمالسإلا خيراتلاو مالسإلاب زارتعالا حور لتق وه ! حضاو كلذك فدهلاو
 يف ىراقلاب يدؤي ٠ ضاعتمالاو روفنلا نم حون ىلإ زازتعالا اذه ليوحتو « ملسملا ئراقلا

 فانتسا ةلواع نع رظنلا فرصي نآو « هباحصأو خيراتلا اذه نم هدي ضفني نآ ةياهنلا

 أ دیدج نم خيراتلا اذه

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ىلع !٠ يملعلا » بذكلا نع نوعروتي ال كلذ ليبس يف مهو

 ٠ ةيبرعلا ةلودلا » هباتك يف ًالثم « نزوهلف ١ لاق اك « مهيلع هللا ناوضر هباحصأو - ملسو

 . ۷۳۷۲ : نارمع لآ روس( ۱)
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 ايلف ء ةئيدملاب هدهع لوأ يف فيعض وهو دوهيلا دهاع - ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا نإ
 اكو ! ةنيدملا نع مهالجأو مهيراحو [!! دهعلا ضقن يذلا وه] مهعم هدهع ضقن ىوقت
 لاق اكو !! « نيملسملا نم ةفالخلا ابصتغا » اينإ - |مهنع هللا يضر - رمعو ركب يبأ نع لاق
 .'بیذاکآ نم اولاق ام هربغ تائم

 -اًدمع  صنلا ليوأت ةءاسإ اهيلإ نوأجلي ام ثك يتلا !٠ ةيملعلا ١ ميعتاءاوتلا نمو

 لعجت تاملك فذح وأ تايلك ةفاضإ وأ ؛ لاحب صنلا اهلمتحم ال تالالد جارختسال

 ةفيعضلا تاياورلا نولغتسي مهنأ اك ءةلصب لصألا ىلإ تمي ال اوزم ينعم يدؤي صنلا

 تاياورلا نولمهمو « لصألا يه اهنولعجيف «٠ صيحمت نود ةيمالسإلا رداصملا يف تدرو يتلا
 .'!ةقوثوملا رداصملا نع لقنلاو « ةيملعلا ةنامألا نومعزي مث ٠ ترتاوت نإو ىرحأألا

 هذه لثم لقن نع نوعروتي دق نيقرشتسملا نع نولقني نيذلا « نوملسملا » نوحرؤملاو

 مہتاهبش لبقتو < مہب رثأتلا نم كلذ عم نوملسي ال مهنكلو « ةحضافلا بيذاكألا

 لك يف كيكشتلاب الإ ققحتي ال « يملعلا جهنم ا » نأب مهوتلاو «٠ صيحمعت نود مهتاءاوتلاو

 !! بويعلا زاربإو ةدسافلا نونظلا يلبتو ۽ ةلضاف ةفصو لضاف لمع

 ا ډا +۴

 ةحاص ريغ مهعجارم لعجي مهذيمالتو نيقرشتسملا تاباتك يف ايطخ ابيع اذه ناك اذإف

 تاريسفتو فقاومو ثادحأو حئاقو نم هتلوانت ايف رظنلا ةداعإ لعجيو < اهنم دادمتسالل

 بيعلا وه لاح يأ ىلع اذه سيلف « دح ىصقأ ىلإ اًيرورضو ةيمهألا غلاب اًرمآ تاليوأتو
 ميتاررقمو بالطلا جهانم يف عضوي ام ةصاخو « ةثيدحلا تاباتكلا يف دحوألا

 ‹ ةيعماجلا ةلحرملا يف وأ ةيوناثلاوآ ةيدادعإلا وأ ةيتادعبالا ةلحرملا يق اوناك ءاوس « ةيساردلا

 . « مالسإلاو نوقرشتسملا  باتك رظنا ) (٠

 عيبر يف رطق ةلود نم رداصلا [ ۲۷ مقر ]4 ةمآلا باتك » يق رشن اًميرط اًنحب بيدلا ميظعلا دبع روتكدلا جرحخأ ( ۲)
 نم ةعومجم هيف دروأ < يمالسإلا خيراتلا نع نييبرغلا تاباتك يف جهنملا » ناونعب ه ٠١١١ ماع نم يناثلا

 اذه بسنيو « جإوزلا لجأ نم متاوخأو مهتاب رهم نودب لاجرلا نم ناتعاج وأ نالجر لدابتي نأ وهو راغشلا

 نأو . راغشلا جاوز نع ىه - ملسو هيلع هللا للص - هنأ نيملسملا عيج ىدل تباث وه ام عم !! يراخبلا ىلإ

 اهنم هتیب يف لحخدی ایف « موی لک مهجارخ هیلإ نودؤي كولم فلآ ريبزلل ناك » : لوقي اصن لوانت « تناروید لوا
 فلآ كلتمي ناكو « ةفلتخ ندم ةدع يف تويب ريبزلل ناکو : اذه هلوحف «٩ هعیج هب قدصتي ادحاو اًمهرد

 ! ريثك . . ريثك كلذ ريغو ! كلهملا فرتلا ةروص ىلإ عفرتلاو دهزلا ةروص نم هلوحف !! دبع فالآ ةرشعو داوج

1٥ 



 يسايسلا خيراتلا ىلع زيكرتلاوه « ةماع ةفصب جهانملا كلت يف يسيئر بيع كانه

 ‹ ةيركفلإو « ةيدقعلا : ةيمالسإلا ةايحلا تالا ةيقب باسح ىلع « نيملسملل

 خيراتلا نآ هيف كشال امو . . خلا .. خلا .. ةيعاتجالاو « ةيملعلاو « ةيراضحل او

 . ! هلك مهخيرات يف ام آوسأ وه نيملسملل يسايسلا

 عئاقول اهنيولتو ةيبهذملا تافالخلا نم تآشن يتلا تاغلابملا نع رظنلا فرصبف

 تعقو دق هنأ هيف كش ال اف . . الثم ةنسلا لهأ خيرات نع ةعيشلا تاباتكك < خيراتلا

 تافارحنالا هذه نأو ‹ ليصألا يمالسإلا طخلا نع يسايسلا لاجعملا يف ةريثك تافارحنا

 . هيف عقت نآ يغبني نكي م مالسإلا خیرات نم رکبم تقو يف تعقو دق
 تاغلابملا طاقسإ عم ) ةعقاو ةقيقح تافارحنالا هذه نأ نم مغرلا ىلع نكلو

 كلذل ةيقيقح ريغ ةروص يطعي حخيراتلا ضرع يف اهيلع راصتقالا نإف (ةدمعتملا

 ! ةحخوسم ةهوشم ةروص . . خيراتلا

 ريذاعملا سملتن وأ « تافارحنالا هذه ىلع يرادن نأ ديرن انآ نهذلا ىلإ ردابتي الو

 ناك امك ! اهنم الدب ةروزم عئاقو قالتخاب خيراتلا ىلع بذكن وأ « اهريربتل ةيهاولا
 اوآر یتح اوشاعو ) ! طق مزہب ن يناملألا شيجلا نأ مهثانإأل نوسردي ايناملآ يف نويزاتلا

 نييخيرات ًالاطبأ رحبلا ةنصارق نم مهفالسأ نم زيلجنإلا غصي اكو ( ! مهنيعأب ةميزهلا
 لوطسألا ةاون ةقراخلا مېت الوطېب اوأشنأ نيذلا لاطبألا مهنآ ىلع مهئانبال مېنوسردی

 ةيزخملا ةميزملا نوروصيف « مهريهامج ىلع نورصاعملا « انؤامعز » بذكي اكو !يناطيربلا

 ! خیراتلا یف لیثم هل قبسي م ارصن

 . . هنم لبقتي امو « كلذ لعفي نآ ملسملا خرؤملل يغبني ام ! الك

 هلل ءادهش نوكن نأو « نيبرقألاو نيدلاولا وأ انسفنأ ىلع ولو قحلا لوقن نأ انرمآ هللا نإ

 وأ مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نیماوق اونوک اونمآ نیذلا اہبآای # : طسقلاب نیماوق

 ‹ اولدحت نآ ىوهلا اوعبتت الف < اهب ىلوآ هللاف يقف وأ اینغ نکی نإ « نیبرقألاو نيدلاولا

 .) ه یب نولمعت اب ناک هللا ناف اوضرعتوآ اوولت نإ و
 : هرک وأ بح اهئادآ ىلع رثٹؤی ال هلل یّدؤت ةداهشو ٤ ةنامأ خيراتلاو

 الآ ىلع موق نآنش مکنمرچچ الو « طسقلاب ءادهش هلل نیماوق اونوک اونمآ نیذلا اہیآ ای

 ) ١ ( ءاسنلا ةروس : ٠٠١ .
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 .)  نولمعت اب ریبح هللا نإ هللا اوقتاو « یوقتلل برقآ وه اولدعا «اولدعت
 ةارادم نود « هيلإ لوصولل هدهج لذبيو قحلا ىرحتي نأ بلاطم نذإ ملسملا خرؤمل اف

 هلف اطخأف دهتجا نإو « نارجأ هلف باصأو دهتجا نإف « ملظ الو ةاباح الو دحآ ىلع
 . هلل ةداهشلا يدؤي نأ مئادلا هفدهو «رجأ

 ! رخأ ءيش ةيلاحلا عجارملا هلعفت ام نكلو . . معن

 لخدت ملو « حيحص يسايسلا لاجملا يف نيفرحنملا ىلإ بسن ام لك نأ الدج ضرتفنلو
 همصحخ ىلع قيرف لك اهيف عتشي يتلا ةيبهذملاو ةيبزحلا تاوادعلا نع ةئشانلا تاغلابملا هيف
 اًماع جحيم ناك يذلا - ديشرلا نوراه نم تلعج يتلا ةيئاورلا تاغلابملا الو « ءاشي اهب
 نأب  ًالدج -۔ ملسن نأ رمألا ةصالخف ! ةليلو ةليل فلأ لاطبأ نم الطب - اًماع وزغيو
 ةحفص يف دوسأ طخ هنكلو ! كلذك نكيلف ! دوسأ اًطخ ناك نيملسملل يسايسلا خيراتلا
 دوسأالا طلا تزربأو « هلك ةحفصلا ضايب ىلع تيطغ تنأ اذإف ! ضايبلا اهيلع بلغي

 !؟ خيراتلا اذه ةحيحص ةروص تيطعأ دق نوكتأ ؟ ةقيقحلا تلق دق نوكتأ « هدحو

 ؟ ئراقلا سفن يف لمعلا اذه هكرتي يذلا رثألا امو

 هلك اهضايب « اهلماكب ةحفصلا ىلع علطا هنآ ول رثألا تاذ وه نوكي نأ نكميأ

 ؟ كلتو ةروصلا هذه نيب امتح ريثأتلا فلتخي مأ ؟هلك اهداوسو

 نم وأ ‹ ةتحبلا ةيملعلا ةيحانلا نم ءاوس ةريطخ ةيضق يهو . . ةيضقلا يه كلت

 . سوفنلا يف اهرثأت ةيحان

 هنأل ! هيف تبتك ةملك لك تحص ولو اًوزم خيراتلا اذه حبصي ةيملعلا ةيحانلا نمف
 ناكم يف ًاليئض اًمزق عضيو « يقيقحلا اهمجح نم ريثكب رغصأ امجح ةمألا يطعي
 ! قالمعلا

 كرحتي اكسامتم اًيح اًنثاك كمامأ ىرت نأ نيب ناتشف سوفنلا يف رثأتلا ةيحان نم امأو
 هدسج يمديو « اًنايحآ عقيو « اًتايحأ هتكرح يف رثعتي ناك نإو « ءايوقألا ءايحألا ةكرح

 يف جلتخب اًخیسک اسم یرت نآ نیبو ‹ كرحتيو موقيف دوعي هنكلو « اًتايحآ عوقولا رثآ نم
 بحتو « هعم لعافتت لوألا ! ضرألا ىلع عقوو سكتنا تاوطخ ىشم ا|لكو « هتكرح

 رفنتو كسفن هفاعت يناثلاو ‹ هترجزو اهيلع هتبنأ ولو «هفعض تاظحل هل ردقتو « هتکرح
 ! هلم

 . ۸ : ةدئاملا ةروس ( ) ١



 ! دوصقملا ره يناثلا ريثآتلاو

 ! رصم يف يولندلا جهنملا ركذأ تلزال

 هنأ نيمعاز - رصم يف يناطيربلا دمتعملا - « رمورك دروللا ١ نم نورصنملا ىكتشا نيح

 يف فقأ نآ نكمي يننأ نوروصتت له : مه لاقو مهعج « ريصنتلا ةيلمع يف مهيلع قّيضي
 مهنورصنتو لافطألاو لاجرلا نوفطختف ةئطاخ لئاسو نومدختست مكنكلو ؟ مکقیرط

 عم تقفتا ينكلو ! مالسإلاب اًكسمت مهديزي نيملسملا دنع لعف در كلذ نع ًاشنيف « اًرسق

 يميلعت جهنم عضو ىلوتيل ( ا٣امنار ٤هااءع# ) ندنلب توهاللا ةيلك يف اتیدح جرخت باش

 ! مکتابغر لک مکل ققحیس

 ‹ ةيرصملا فراعملا ةرازول راشتسم رمورك هنيع يذلا « « بولند » رتسم اوه اذه ناكو

 ام ثبخأ نم ناکو . ةظحللا هذه ىتح لمعت اهحور لازت ام يتلا ةثيبنل-ا هجهانم عضوف

 سردو ةيبرعلا ةغللا سردب لعف ام بناج ىلإ ) خيراتلا جهانم «هيلع تلمتشا

 يسايسلا خيراتلا ىلع زيكرتلا وه جهانملا كلت يف هعضو يذلا مسلا ناكو «'(نيدلا

 هاوتخ نم يمالسإلا خيراتلا ديرجت و - مالسإلا ردصو ةثعبلا ةرتف دعب - نيملسملل

 باسح ىلع عسوتلا ىلإ مكاح لك ىعسو « ةيسايسلا تاعازنلا يف هصحو «لماشلا
 ءادعأالاب كتفلاإو مسلا سدو لايتغالاو لتقلا تارماؤم نم كلذ بحص امو « هناريج

 خيرات هل حَتفي٬ ةبيثكلا ةروصلا هذه دنع بلاطلاب جهنملا يهتني نيحو . . نييسايسلا

 نم ثدحيف « يداملاو يملعلا مدقتلاو يراضحلا طاشنلاب ةلفاح ةقرشم ةحفص ابوروأ

 دعب ىهتنا دق مالسإلا نآ بلاطلا ماهيإ لوألا - نادوصقم - نامومسم ناءاجيإ كلذ ءارج

 ء ةيرشبلل اهيف ءانغ ال « مكحلا ىلع ةيسايس تاعارص ىلإ لوحتو « نيدشارلا ءافلخلا ةرتف

 باجعإلاو ةوافحلا قحتسي يذلا خيراثلا نأ يناثلاو ! هيلع صرحا نسحب اًنيش لثمت الو

 مهقانعأ لو « مالسإلاب كسمتلا نع نيملسملا فرص كلذب متيف | ابوروآ خیرات وه اًقح

 يف ةريهشلا هتبطحخ يف رميوز سقلا هنع ربع يذلا يريصنتلا فدهلا وه وهو < ابوروآ ىلإ

 نيرصنملا دعو دق رمورك ناك يذلاو ء" م ۱۹۳١ ماع سدقلاب دقع يذلا ريصنتلا رقوم

 هرودو يناطيربلا لالتحالاب صاخلا ثحيملا « فارحناللا راثآ » لصف « رصاعملا اتعقاو » باتک تش نإ عج ار ( ر

 . ۲۱۷-۲۳٤ ص داسفإلا يف

 ‹ ماصتعألا راد « فاوصلا دومحع دمحم خيشلل « مالسإلا ةحفاكمل ةيرايعتسالا تاططخملا » باتك مجار ( ۲ )

 . ٥۸-5۹ ص « ةرهافلا
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 .ميلعتلا جهانم لالخ نم هققحيس بولند نأب
 ترفاضت يذلا ثيبخلا جهنملا اذه يف _ كلذك رطخل او - ًاطخلا عقي نيأ رظننلف نآلاو

 . ءاوس دح ىلع نيرمعتسملا دوهجو نيقرشتسملا دوهج هئاسرإ ىلع
 يذلا ميسقتلا اذه حشري ام لئاوألا نيملسملا نيخرؤملا بتك يف ناك له : لوا لأسنو

 مالسإلا ردصو ةثعبلا رصع دحب- يمالسإلا خيراتلا ميسقت وهو « انجهانم يف مويلا هذخمتن
 رصعلا - يكولمملا رصعلا - يسابعلا رصعلا - يومألا رصعلا : ةمكاحلا رسألا بسحب -

 ؟ خلإ . . ينامثحلا

 ةمألا » خيرات نع نوبثكي !وناك مهنأ لئاوألا نيخرؤملا بتك يف ىراقلا هسي يذلا نإ

 ةنيدملا يف مث ًالوآ ةكم يف - ملسو هيلع هللا للص - هللا لوسر دي ىلع تآشن ذنم «ةيمالسإلا

 « اولوت نيذلا ماكحلا نع اًيعيبط اًتيدح - نوثدحتي اهخيرات عبتت ءانثآ يف مهو «كلذ دعب
 ةسايسو « ةيلخاد ةسايس نم « ةفلتخملا ةايحلا تالاجم يف « مهدهع يف ةمألا لاوحأ نعو

 لاوحأو « ةيعامتجا لاوحأو « ةيراضح ةكرحو « ةيملع ةكرحو «كراعمو حوتفو « ةيجراخ

 . خيراتلل حيحصلا عضولا وهاذهو . . خلإ . . خلإ . . ةينارمعو ةيقالخأو ةيركف
 اًدودح كانه نأك ةلحرم لك نع ثيدحلاو « ةيسايس لحارم ىلإ خيراتلا ميسقت ام

 لوأف « هتاذٻ اتاق اًتيش دهع لک لعجتو « دهعو دهع نيب لصفت خيراتلا ىرجم يف ةلصاف
 هذه لايجأ نيب يخيراتلا لصاوتلا عطقي هنأ  كلذك هراطخأو  هبويع نم رظنلا تفلي ام

 . « ةيمالسإلا ةمألا » يه تاذلاب نكت م انأكو « ةلصتم ةدحاو ةمأ نكت م اهنأك « ةمألا

 ‹ اهي رات زيمي نأ بج ام زربأو ! « ةيمالسإلا ةمآلا » يه اهنأ ةمألا هذه زيمي ام زربأ نإ

 ! « ةيمالسإلا ةمألا خيرات» هنأ

 ‹« هرزجو هدمب « هتادهوو هممقب « هتاضافخناو هتاعفتراب « هتاساکتناو هداجمأب هنإ

 خيرات يآ سیلو « تاذلاب ةمألا هذه خيرات وه ‹ فعضلا عضاومو هيف ةوقلا نماكمب

 ! ضزألا ىلع رشب يأل
 . ضزألا مم نم ةمآ درج تسيل اهنإ . . خيراتلا يف نيعم عضو تاذ ةمألا هذه نإ

 يذلا - ملسو هيلع هللا يلص - متاخلا لوسرلا ةلاسر تلمح يتلا « ةمعتاخلا ةلاسرلا ةمآ اهنإ

 : سانلل تجرخأ ةمآ ريخ ةفصلا هذهب يهو « ةعاسلا مايق ىلإو « ةفاك ةيرشبلا ىلإ لسرأ

 ١ ( رصاعملا انعقاو » باتک يف تثش نإ يرکفلا وزخلا ةيضق عجار ٩ ص ۱۹۰١۔٤ ٠۲ .



 , « سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك

 . ةيموق الو « ةيقرع الو ‹ ةيتاذ تسيل اهتيريخ نكلو

 : اهلجأ نم تجرحخأ يتلا ةلاسرلا نم ةدمتسم ةيريح يه انإ

 نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت « سانلل تجرحخأ ةمآ ريخ متنك #
 . واب

 : رمألا تاذ نم دمتسم ممألا نيب صاخل ا اهعضو كلذكو

 مكيلع لوسرلا نوكيو « سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اًطسو ةمأ مكانلعج كلذكو
 . "ادهش

 املك اهنع ةفصلا لوزتو < اهتلاسرب ةمئاق تناك امل اط ةيريخلا ةفص اه ققحتت مث نمو

 . . ةلاسرلا ءادآ يق تطرف

 اهيف نوكت يتلا يه « اهتوقو « اهممقو « ابتاعافتراو « اهداجخأ : اذه وه اهخ راتو

 « اهاضافخناو « اهعاساكتناو . ةلاسرلل ةيدؤم هيف نوكت يذلا ردقلابو « اهتلاسرل ةيدؤم

 نوكت يذلا ردقلابو « اهتلاسر نع ةلكان اهيف نوكت يتلا يه « اهفعض تارتفو اهتادهوو

 . ةلاسرلا نع ةلكان هيف

 اهخيرات رسفي يذلا وهو « ىلوألا ةظحللا ذنم اهخيرات ماعم اه ددحي يذلا وه اذهو

 . كلذك

 ةلودلا وأ ‹ كيلاملا ةلود وأ « ةيسابعلا ةلودلا وأ « ةيومألا ةلودلا خیرات سیل هنإ

 نم ةبقح يآ يف - مئادلا هرايعمو . « ةيمالسإلا ةمألا » خيرات تاد وه انإ . . ةيناعلا

 ىلعو « كلذ ناك وحن يأ ىلعو « اهتلاسرب ةمئاق ةمألا تناك له : رايعملا اذه وه  هبقح

 يأ ىلعو « اهتايضتقم نع ةلكان « اهنع ةسعاقتم « اهتلاسرل ةيفاجم تناك مآ ؟ ىوتسم يأ
 ا یوتسم يآ ىلعو ‹ كلذ ناك وحن

 ‹ ةروصلا نم ةريثك بناوج انل حضتت « وحنلا اذه ىلع ةمألا خيرات سردن نيحو

 ىلإ خيراتلا مسقي يذلا جهنملا عبتن نيح تاذلابو . . جهنملا اذه ذختن ال نيح انع بيغت

 . . ةمكاحلا رسألا خيرات

 نيب ام « يمالسإلا خيراتلا ةحفص يف ةءاضإإلا تاجرد فالتخا رس كردن ةيحان نمف

 . ٠١١ : نارمع لآ ةروس ( ۲ ۰۱ )

 . ١٤١۳ : ةرقبلا ةروس ( ۳ )
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 تطاحأ فورظ درم سيل هنإ . ىرحخأ اًنايحآ ةملظملا ةماتعلاو « اتايحأ ديدشلا قارشإلا

 رسفي امم كلذ هباش ام وأ . . ةيداصتقا وأ ةيبرح وآ ةيسايس فورظ : نيعم تقو يف ةمألاب

 ! خيراتلا هب

 . هللا لوسر دمحم « هللا الإ هلإ ال : ةحيحصلا ةديقعلا . . دحاإو رونلا عبنم نإ

 نم هتارتف نم ةرتف لك لهآ دادمتسا رادقمب خيراتلا ةحفص يف ةءاضإلا تاجرد فلتختو

 ملاع يف فيلاكت نم ةحيحصلا ةديقعلا هيضتقت اب مهمايق ىدمو « ليصألا عبنملا كلذ

 نيح وبختو « همقتأ ىلع مهدادمتسا نوكي نيح جهوتت ىتح ةءاضإلا دتشتف . عقاولا

 . رونلا ردصمب سانلا ةلص عطقنت نيح اًمات ةحفصلا ملظتو « دادمتسالا فعضي

 يف لوا يتلا ةطولغملا ميهافملا نم ايثك ححصي وحنلا اذه ىلع ةمألا خيرات ةيؤرو
 . خيراتلا

 ةيبرحاو ةيسايسلا فورظلا ىلإ هلك رمألا درن نآ خيراتلل انتسارد لالخ اندوعت دقف

 ةينابرلا ننسلل هيف لخد ال « تحب يضرأو « تحب يرشب رم هنأك « خلإ . . ةيداصتقالاو
 لفغن نأ  يركفلا وزغلا لعفب - اندوعت اك . نوكلا اذه يف هللا ردق اهالحخ نم يرجي يتلا

 . تاذلاب ةمألا هذه هللا اهرق يتلا ةيصوصخل ا

 يه خلإ . . ةيجولونكتلاو ةيملعلاو ةيداصتقالاو ةيبرحلاو ةيسايسلا فورظلا تناك اذإف
 مسحلا ةوق - اهعاذ يف - امه فورظلا هذه نأل كلذ سيلف ٠ ضرألا يف ممألا رياصم ررقت يتلا

 ةيلهاحجلا ممألا يف هللا ةنس نأل نكلو « ةيلهاجلا خيرأتلا جهانم انيلإ ليَ اك « لصفلاو
 : هللا نود نم اًدادنأ اهلعجتو « اهذختت يتلا بابسألا ىلإ اهلكي نآ

 ال اهيف مهو « اهيف محلاعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم #
 . ‰نوسخبي

 . دهجلا نم نولذبي ام ردقب جئاتنلا نم نولاني يآ
 بابسألا ىلإ نوكرلاو « هنع دعبلا يف اونعمأ الك اتيكمتو اًحاجن هللا مهديزي دق لب

 : ةيضرالا

 . .  . ءيش لک باوہآ مهیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن الف
 : ةرحلالا يف مهبيصن باسح ىلعو « نيح ىلإ كلذ لكو

 . 10 :دوهةروس( ) ١

 . ٤٤ : ماعنألا ةروس (۲)
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 اوتوآ اب اوحرف اذإ یتح ‹ ءیش لک باوبآ مھیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن الف
 بر هلل دمحلاو اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف . نوسلبم مه اذإف ةتغب مهانذخأ
 . 4 نيلاعلا

 . نوسخببي ال اهيف مهو اهيف ملامعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم #

 اوناك ام لطابو « اهيف اوعنص ام طبحو < رانلا الإ ةرخآلا يف مه سيل نيذلا كئلوأ
 ۳7 ڳنولمعي

 . هللا ردق يف ةيصوصحخ ةمألا هذهو . فلتخمف ةملسملا ةمألل هللا ردق امأ

 ايك بابسألا ذختت نآ نود ضرألا يف امه نكميو هللا اهرصني نأ ةيصوصخلا تسيلو

 ! ةريحألا اهدوهع يف ةمألا تموت

 مهنمؤم « اًعيج رشبلا ةايح يف هللا اهارجأ يتلا ةماعلا ننسلل فلاخ اذهف ! الك

 : بابسألا ذاختاب ةمألا هذه مزلت ةحيرص صوصن هللا باتك يفو . . ءاوسلا ىلع مهرفاكو

 ...Pf ةوق نم متعطتسا ام مه اودعآو#

 .  مكمادقأ تبثيو مكرصني هللا اورصنت نإ اونمآ نیذلا اہیآ ای
 .” .  . . . مہبولق نيب فلأو « نينمؤم ابو ‹ هرصنب كديأ يذلا وه #
 لالخ نم بابسألا ذختت نيح الإ ةمألا هذه رصني ال هللا نأ يه ةيصوصخلا نكلو

 هللا ىلإ اههجوت لالخ نم يآ . . ةحيحصلا ةديقعلا لالخ نم يآ « هللا ىلع اهلكوت

 هذه هتفلك يذلا مخضلا فيلكتلا حم ةبسانتم ةيصوصخ يهو . هنيدب اهكاسمتساو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ءايبنألا متاخ ةمأ اهنأو «ةمألا

 . 4 هللا لع لکوتف تمزع اذإف

 . 4 نونمؤملا لکوتیلف هللا ىلعو

 مه نكميو اهب مهرصنيو « اهيلإ نييلهاجلا هللا لكي يتلا اهدحو ةيضرألا بابسألاف
 نيكمتلل ةادأو <« ةمألا هذه اًدنس اهدحو حلصت ال - اهيف نودهتجم ام رادقمب ضرألا يف

 ينيب « نينح موي نيملسملا ةميزه كلذ ىلع ليلد زربآو ؛ هللاب مهتلص اوقثوي مل ام رصنلاو

 )١( ماعنألا ةروس : ٤0-5٤ . ) )۲:دوږوهةروس ۱1-1١ .

 )۳( لاقنألا ةروس : ٠١ . ) ٤ ( .۷:دمحةروس

 ) ٥ ( لافنألا ةروس : ٦۳_1۲ . ) ( نارمع لآ ةروس : ۱٥۹ .

 . ٠١١ : نارمع لآ ةروس (۷)
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 : اولاقو « هللا ىلع قحلا لكوتلا نع ةظحل اولفغ نيح « مهبناج يف تناك ةيضرالا بابسألا

 يسفنلا مهفقوم اولذع نيح ةكرعملا سفن يف مهيلإ رصنلا ةدوع مث! ةلق نم مويلا بلغن نل

 : هللا ىلإ اوعجرو

 اب ضرألا مكيلع تقاضو « اًئيش مكنع نغت ملف مكترثك مكتبجعأ ذإ نینح مويو *
 ¿ن ادونج لزنآو نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هتنيكس هللا لزنآ مث . نیربدم متیلو مث تبحر
 . هک نيرفاكلا ءازج كلذو « اورفك نيذلا بذعو « اهورت

 : هلا ىلع لكوتلا قدصي نيح اهرامث فعاضيو بابسألا يف هللا كرابي اهنيب

 مهيلثم منوري ةرفاك ىرخأو هللا ليبس يف لتاقت ةف « اتقتلا نيتثف يف ةي مكل ناك دق *

 . "4 راصبألا يلوأل ةربعل كلذ يف نإ « ءاشي نم هرصنب ديؤي هللاو ." نيعلا ىأر
 مكلعل هللا اوقتاف « ةلذآ متنأو ردبب هللا مكرصن دقلو . نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو . . #

 . 04 نورکشت

 عيمس هللا نإ « انسح ءالب هنم نینمؤملا يلبيلو « ىمر هللا نكلو تيمر ذإ تیمر امو #
 .” نیرفاکلا دیک نهوم هللا نآو مکلذ . میلع

 فاعضأ ىلع ناغفألا نيدهاجملا راصتنا رصاعملا انخيرات يف كلذ ىلع ليلد زربأو

 تاباسح يف  يدؤت نأ بجي ناك يتلا ‹ ةيضرألا بابسألاو ةدعلاو ددعلا نم مهفاعضأ

 ! سورلا راصتنا ىلإ- ةيضرأالا رشبلا

 مث نمو . نييلهاجلا رشبلا خيرات نع ةمألا هذه خيرات زيمت يتلا يه ةيصوصخلا هذه

 نأ دبال (نإو ‹ ىرحألا ممألا خيرات اهب رسفن يتلا « فورظلا » ىلإ اهتابلقت درن نأ يفكي ال

 تايضتقمب  اهمايق مدع وآ - اهمايقو « هللا نم اهدعب وآ ابرق « بابسألا» ةمدقم يف عضن

 لك ىلع ةداهشلاو ‹ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألإو « هلاب ناميإلا يهو « اهتلاسر

 . .ةيرشبلا

 يتلا ةمخضلا ةساكتنالا بابسأ كردن وحنلا اذه ىلع ةمألا خیرات سردن نیح كلذك

 . . صالخلا قيرط ىلع هتاذ تقولا يف فرعتنو « ريحألا اهرصع يف ةمألا اهيف تعقو

 ةمس وه يذلا « خلإ . . يداصتقالاو يبرحلاو يسايسلاو يملعلاو يداملا فلختلا نإ

 )١ ( ةبوتلا ةروسس : ۲۵-۲٦ . )  ) ۲ةقيقلا يف مهفاعضأ ةثالث اوناك .
 ) ۳ ( نارمع لآ ةروس : ۱۳ . ) ٤ ( نارمع لآ ةروس : ۱۲۳-۱۲۲ .

 ) ١ ( لافنألا ةروس : ١۷-۱۸ .

۳ 



 هذه نإ « ةرصاعملا مهتساكتنا يف ليصألا ببسلا وه سيل « رصاعملا مهعقاو يف نيملسملا

 ‹ مالسإلا ةقيقح نم نيملسملا غارف وه يذلا « يلصألا ضرملل ضارعآ يه اهلك
 . اهلجأ نم هللا مهجرخآ يتلا مهتلاسر تايضتقم نع مهدعبو ‹ هللا نع مهدعبو

 . ٠ خلإ . . يداصتقالاو يبرحلاو يسايسلاو يملعلاو يداملا فلختلا جالع ىلع لمعلاو

 ءيفتو « هيلإ عجرتو « هللا عم املاح حلصت م اذإ « ءيش ىلإ ةمألا هذه لصوي نل هدحو

 . . اهتلاسر تايضتقم ىلإ
 كلت كاردإ نع اًديعب ةمألا هذه خيرات سردن نيح انع بيخت ةمخض ةقيقح كلتو

 نيملسملل يسايسلا خيراتلا ىلع زكرن نيح كلذكو < هللا امه اهردق يتلا ةيصوصخل ا

 . ءاوس ثيدحلا يف وأ ميدقلا يف هلك رمألا عجرم وه يذلا ينايإلا مهخيرا نع نيلفاغ

 وه نکي ۾ « خلا . . يداصتقالاو يبرحلاو يسايسلاو يداملاو يملعلا فلختلا نإ

 نأ هلوسرو هللا اهرمأ ايب ةكسمتسم تناك نيح اهتَمس وه نكي ملو « ةمألا اذه يف لصألا

 : هپ كسمتسل

 4 . . كيلإ ىحوأ يذلاب كسمتساف $

Pe, يتنسو هللا باتک : ‹ اولضت نل هب متکسمت نإ ام مکیف تکرت ١ 

 « ةمألا ةايح يف يديقعلا فلختلل اًبحاصم - هعاونأ عيمجب - فلختتلا اذه ثدح اهنإو
 : هتدجوآ يتلا هبابسآ لوزت ىتح هللا نذإب - لوز الو ." هنع اًئشانو

 ١ مهسفنأب ام اوریغي یتح موقب ام ریغی ال هللا نإ «“.

 حهنم ىلع اهخيرات ةسارد دقفت نيح هدقفت « ةمألا هذه ميظع يوبرت سرد كلذو
(0) 

X# 3# % 

 ةساردل حيحصلا جهنملا انع بيغي نيح هدقتفن ةيخيراتلا تالالدلا رومأ نم رخآ رمأ

 نم هللا اهجرحأ يتلا اهتيصوصح يف ةمألا هذه عاضوأ ةقالع وه « ةيمالسإلا ةمألا خيرات

 . اهعاستا ىلع ةيرشبلا عاضوأب - اهلج
 ء ضرألا ناكرأ نم نكر يف ةعباق ةمأ درج تسيل - لبق نم انرشآ اك - ةمالا هذه نإ

 : دواد یبآو دمحآ اور ( ۲ ) : ٤١ : فرحنا ةروس ( ) ١

 . < ححصت نأ يبني میهافم » باتکو ء١ فارحنالا راثآ ١ لصف ٩ رصاعملا انعقاو ١ باتك ليصفتلاب رظنا (۳)
 . باتكلا نم ةريحألا لوصفلا يف عوضوملا اذه نع ثيدحلا دواعلس ( ١١ . )  : دعرلا ةروس ( £ 7

٤ 



 هللا اهجرحخأ يتلا ٠ ىربكلا ديحوتلا ةمأ اهنأ كلذ . يرشبلا خيراتلا ىرجم يف رثألا ةدودح

 : ةيرشبلا لك ىلع ةدهاش نوكتل

 مكيلع لوسرلا نوكيو « سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو ل

 .' «اًدیهش
 ىتلا ةمألا الو ٠ اهلعجت نأ ةرصاعملا ةيلهاحلا لواحت امك ةيشماه ةيضق ديحوتلا ةيضق الف

 يهو هشيعت يذلا رصاعلا اهعقاو - فسألا عم - ىحوي امك ةيشماه ةمأ ديحوتلا لمحت
 ةبسنلاب اهرود ءاغلإو « ةمألا هذه نأش نيوه يف نولغتسملا هلغتسيو «ليسلا ءاثغك ءاثغ

 . ةيرشبلل
 يف زاكترالا روحو « اياضقلا ةيضق يه قحا نازيملا وهو - هللا نازيم يف ديحوتلا ةيضق

 يف ناسنإلا ريصم ددحتي اهو اهيلعو ٠ لسرلا هللا لسرأ اهلجأ نم « هلك يرشبلا دوجولا

 قئاللا جهنملا وهآ « اهيف هجهنمو « ايندلا ةايحلا يف هتشيعم عون نع ًالضف « ةرحآلا
 ريغ مآ ناک اروطتم ناويلا جهنم وه مآ # ميوقت نسحأ يف هللا هقلخ |ک ناسنإلاب

 ! روطتم

 ىتح « اهرم نم نوهتو « اهزكرم نع ةيضقلا هذه حزحزت ةرصاعملا ةيلهاج لا تلظ دقلو
 «هللا دبع ءاش نم . . رفك ءاش نمو نمآ ءاش نمف « اًيصخش اجازم ريحآلا يف اهتلعج

 يف يضقت - ةيلهاجلا معز يف - ةايحلاو « ةفئازلا مهولا ةملآ نم هل ولحج ام دبع ءاش نمو
 وأ ‹ ايجولونكتلا ةروث وأ « ةداملا همكحت « ءاوسلا ىلع كاذو دباعلا اذه اًمدق اهليبس

 الو . . مالعإلا لئاسو وأ « يعمجلا لقعلا وأ « ةيتاذلا حلاصملا وأ « ةيموقلا حلاصملا

 جهنم مسر وأ هراسم ديدحت يف - ناميإلا وأ رفكلا راتخا ءاوس - يصخشلا هجازم لخدي

 لضفب ماعلا اهيلإ لوحت يتلا « ةريغصلا ةيرقلا » يف « ءاوس ةياهنلا يف مهلك . . هتايح

 !! لاصتالا لئاسو
 -انخيرات جلاعن نأ - ةيلهاحلا تارايتلا هذہب نيرثأتم « انتمأل انخيرأت يف - نحن كشونو

 رسالا ساسأ ىلع هضرحن نيح ةصاخ « يبرغلا قسنلا تاذ ىلع - مالسإلا ردص ةرتف دعب

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةمألا لاوحأ ديدحت يف اهرثآو ديحوتلا ةيضق نع نيلفاغتم « ةمكاحلا
 ! ةيقالحألاو ةيركفلاو ةيداصتقالاو

 )١( ةرقبلا ةروس : ٠٤١۳ .



 ةيمالسإلا ةمألا لاوحأ هتكرت يذلا رثألا : كلذ عنصن نحنو كلذك هلفغن ام نيب نمو

 دملا ةرتفل ةبسنلاب اًضاو رثألا اذه نوكي دقو . خيراتلا رادم ىلع ةيرشبلا عاضوأ يف

 ليلقتلا لواحي - ةصاخ خيراتلا لاج يف - يبرغلا يمالعإلا ميتعتلا ناك نإو « يمالسإلا

 ةمأالا هذه عاضوأ نآ انه هدكؤن نآ ديرن يذلا نكلو « ةنيعم دودح يف هرصحو « هنأش نم

 ةمئاق نوكت نيح « دملا ةلاح يف تناكأ ءاوس « ةيرشبلا عاضوأ ىلع مئاد رثأ تاذ

 ‹ اه هللا ردق نم كلذو . اهتلاسر ءادأ نع تلكن نيح رزجلا ةلاح يف تناك مأ «اهتلاسرب

 : فيلاكت نم اهفلك ام اهفلكو «ةمألا هذه امض جرخأ ذنم كلذك ةيرشبلل هردقو

 نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت « سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك 8
 , 44 للاب

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمآ مكانلعج كلذكو

 . اد یهش
 نم ةفصنملا ةلقلا هب تفرتعا ام ىلإ انه ريشن نأ يفكيف يمالسإلا دملا ةرتف ين امأف

 مالسإلا نم تدمتسا دق ةيبروألا ةضهنلا تارثؤوم بلغأ نأ نم نييبوروألا نيخرؤملا

 نم مغرلا ىلع لب « مالسإلا يف لحخدت مل ابوروأ نأ نم مغرلا ىلع . "”ةيمالسإلا ةراضحل او
 . ! خیراتلا يف برح عشبآ هتبراح انآ

 ناك دقف « كلذ ءارج نم يمالسإلا دملا رسحناو « اهتلاسر نع ةمألا تلكن نيح امأو

 نأ نكمي يذلا حيحصلا جذومنلا ةيرشبلا تدقف ذإ « هلك ماعلا ىلع ائيسو اًيبلس رثألا

 فريو « هدحو ةحاسلاب دبتسي « فرحنملا يلهاحلا جذومنلا الإ قبي ملو « هب يدتهت

 ‹ اهمخضتو ةيلهاجلا ابوروآ ةرطيس نأ انه تبثن نأ يفكيو . عايضلا ىلإ اهلك ةيرشبلا
 لكب رامعتسالا مجنف « يمالسإلا ماعلا فعض ةجيتن الإ ثدحي مل « ضرألا يف اهنكعتو

 لك نم نيدلا دبنو ٠ ضإألا نم ةعساو ةحاسم يف رارحلألا دبعتساو « هتآوسو هعثاظف
 زورب نأ كلذك تبثن نأو . . ضرألا يف داسفلا رشتناو « ٠ ةيناملعلا » لظ يف ةايحلا تالاجج

 فعض نع تمجن يتلا ةئيسلا جئاتنلا ىدحإ تناك < ةيلاعلا مهترطيسو < دوهيلا

 . ٠٤١۳ : ةرقبلا ةروس ( ۲ ) . ۱٠١ : نارمع لآ ةروس ( ۱)

 ابوروأ داعأ يذلا وه هدحبو ملعلا نكي ملو » : « ةيناسنإلا ءانب » باتك يف « تلوفيرب » لوق لاثملا لیبس ىلع ارقا (۳ )

 « ةيبوروألا ةايحلا ىلإ اهتعشأ ةروكاب تشعب ةيمالسإلا ةراضح ا تارثؤم نم ةرثك ىرخأ تارثؤم نإ لب « ةايحخلا ىلإ
 . 0۹ ص دوم سابع ةحرت ‹« لابق]إ دمحم «ينيدلا ركفلا ديدجت ۵ باتک نع

٦ 



 لاملا عمج نم دوهيلا تنكم ةيوبر ةدعاق ىلع ةيعانصلا ةروثلا مايقو « يمالسإلا ماعلا

 اهيلع شيعي يتلا ةلضافلا ميقلا لك فالتإو « ةرصاحملا ةايحلا ىلع هب ةرطيسلاو « مارحلا
 .)«ناسنإلا»

 هذه لاوحأب طبترا دق اهلك ةيرشبلا ريصم نأ خيراتلل ةيعاولا ةساردلا تبثت اذكهو

 هللا للص - اهيبن دعب ةمتاخلا ةلاسرلا لمحت نأ اهفلكو « دوجولا ىلإ هللا اهجرخأ ذنم ةمألا

 ةيرشبلا ةايح يف قيرط قرفم وه اهنع اموكن وأ اهتلاسرب ةمألا هذه مايق نأو - ملسو هيلع

 . هللا نم ردقب . . اهيلع نمو ضزألا هللا ثري نأ ىلإ كلذك لظيسو « اًترق رشع ةعبرأ ثم
# # $¢ 

 نكي م ‹ ةيرشبلا ةايح يف اهرودو « ةمألا هذه ةيصوصخب ةقلعتملا « اهلك يناعملا كلت

 ةصْع األ « خيراتلا نوبتكي مهو ةدحاو ةملكب اهيلإ اوريشيل باتكلا لهأ نم نوقرشتسملا
 : مهيف هللا لاق نيذلا مهو . . مهنيعأ يف ىّدقو ‹« مهرودص يف

 نم ريخ نم مكيلع لزني نآ نيكرشملا الو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا دوي ام #
 ." # ميظعلا لضفلا وذ هللاو « ءاشي نم هتحرب صتخي هللاو . مكبر

 دنع نم ادسح « ارافک مکنایإ دعب نم مکنودری ول باتکلا لهآ نم ریثک دو #
 . 4 قحا مه نيبت ام دعب نم مهسفنآ

 . “4 . . اهب اوحرفي ةئيس مكبصت نإو « مهؤست ةنسح مكسسمت نإ #
 نكلو . قحلاب اوفرتعيو مهداقحأ ىلع اوعفتري نأ لاحلا ةعيبطب مهنم نحن عقوتن الو

 قثاقح نم هولفغأ ام لافغإو « هولهاجت ام لهاجت يف مهعباتن نأ انم غاستسي ال يذلا

 ىلع عقت نآ لبق نحن انيلع عقت هزاربإو هليجست يف ةعبتلاو « نحن انخيرات وهو ‹ خيراتلا
 ! نيلاعلا نم دحأ

 £ #2 دم

 . . رومآ ةعضب لإ انهابتنا هجون نأ يغبني يمالسإلا خيراتلا ةباتك ديعن نيح

 . ثادحالاو عئاقولل ليجست درج وه الو «يكحت صيصاقآ درج سيل خيراتلا نإ

 ٠ رصاعملا ماعلا لاإوحأل ةيمالسإ ةيؤر » باتك نم « نيملسلا طاطحناب ملاعلا رسخ اذام » تثش نإ ارقا ( )١

 ص ۲۰۲-۱۸٦ .

 . ٠١۹ : ةرقبلا ةروس ( ۳ ) . ٠١۵ :ةرققبلا ةروس ( ۲ )

 . ٠۲١ : نارمع لآ ةروس ( ) ٤
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 . لايجألا ةيبرت . . ةيبرتلل سرديو . . ةربعلل خيراتلا سردي اهنإ

 قیدصت نکلو « یرتفی اٹیدح ناک ام < بابلألا ىلوأل ةربع مهصصق يف ناك دقل

 . ' % نونمۇپ موقل ةحرو ىدهو « ءيش لك ليصفتو هيدي نيب يذلا

 ." 4 نوركفتي مهلعل صصقلا صصقاف .. ¥

 ثيحب هغوصتف « ةمألل ةيبرتلا سورد نم خيراتلا سرد ربتعت ضرالا ممأ نم ةمأ لكو

 هنآك اهنم ريثكف اذه ثيدحلا انرصع يف نحن انتاباتك امأ . . اهتايح يف ةيوبرت ةمهم يدؤي

 جراخ ىلإ ةهجوم مهولق موق دي ىلع بوتكم هنأل « ةمخضلا ةمهملا هذه نع لفاغ

 - ةفرحنم لويمب نكلو مهتإوذ ىلإ ةهجوم وآ « يركفلا وزغلا لعفو « ةيعبتلا لعفب « مهتاوذ

 . ةيدالاو ةيكارتشالاو ةينالعلاو ةيموقلاو ةينطولاك - يركفلا وزغلا لعف نم اهتاذ يه
 . خلإ ..خلإ

 ‹ ةملسم الايجأ جرخي نأ يمالسإلا خيراتلا ةساردل يوبرتلا هيجوتلا تايهدب نم نإ

 . . اتايح عقاو يفو اهسوفن يف هئايحإ ىلع لمعتو « هب كسمتستو « اهنيد ةقيقح فرعت
 يف ةصاحو « اًقح فدملا اذه يمالسإلا خيراتلا يف ةثدحتسملا تاساردلا يدؤت لهف

 تاءاتنا نيب سرادلاو ىراقلا ءالو تتشت اإ مآ !؟ 'تاذلاب ٹیدحلا انخرات ةسارد

 !؟ فاطملاةياہن يف يقيقح ءاتنا ريخب اهنم جرخي « ىثش

 . . حيضوتلل الاثم برضنو

 :'« هتفاقثو هعمتج « ىندألا قرشلا » باتك يف نيقرشتسملا دحأ لوقي

 لبق ام تاراضح جارختسال ضرألا انشبن « هانلخد يمالسإ دلب لك يف اننإ ل
 نكلو « مالسإلا لبق ام دئاقع ىلإ ملسملا دتري نأ لاحلا ةعيبطب عمطن انسلو . مالسإلا

 ! « تاراضحلا كلت نيبو مالسإلا نيب هئالو بذبذت انيفكي

 : ميهاربإ ظفاح « لينلا رعاش » لوق كلذ ىلع ةحضاولا ةلثمألا نم لعلو

 ! انفلا ايعآ يذلا رهدلا مره یب نم ينانٻ ٌیرصم انآ
 ! « تایمالسإلا » يف شک ارعش هل نأ عم كلذ

 )١ ( فسوي ةروس : 11١ . )  ۲:فارعألا ةروس"( ۱۷١ .

 )  ) ۳باتكلا نم ةريحألا لوصفلا يف ليصفتلا نم ءيشثب رمألا اذه نع ثدحتنس .
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 اك ! مالسإلا نيبو ةينوعرفلا نيب بذبذتلا اذ هنم يفتكي - حيرصلا - قرشتسملاو

 ةيلهاجلا وأ ةيربربلا وأ ةيقينيفلا وأ ةيروشآلاو مالسإلا نيب بذبذتلاب هريغ نم يفتكي
 ! تايلهاجلا نم اهربغ وأ ةيبرعلا

 ةروص ءاطعإل « يمالسإلا خيراتلا ريوزت كلذب دصقن اننأ دحأ نهذ ىلإ ردابتي الو

 ىلإ الو - لبق نم اذه ىلإ انرشأ دقو - ئراقلا سفن يف نيعم رثآ ثادحإل « ةروزم ةءاضو

 « اهدحو تالوطبلاو داجألا زاربإو « مهعافارحناو مهعاساكتناو نيملسملا تارثع لافغإ

 هنإف مهتتشدت لو يف راغصلا لافطألا عم حص نإ اذهف « نيعملا رثألا كلذ ثادحإإل

 . ةدوصقملا ةيوبرتلا ةربعلا يدؤي الو ٠ نيسرادلا مومع عم حصيال

 ‹ تارثعلا نم اًنيش لفغت ال - لبق نم انرشأ اك - ةلماك ةنامأب خيراتلا ةباتك بج اهنإ

 جرختستو « عقاولا يف تثدح اك اهيقبت لب « تاساكتنالاو تافارحنالا ىلع يرادتالو

 . ءاوس تالوطبلاو داجنألا نم اهجرختست اك اهنم ةيوبرتلا ةربعلا
 تاهيجوتلا نأش اذهف . . داجمألاب غرافلا وهزلا وه سيل بولطملا يوبرتلا هيجوتلا نإ

 يذلا « حلاصلا ناسنإإلا » ىبرت ال « ةفرحنم ةيلهاج تاهيجوت يهو « ةيموقلاو ةينطولا

 . هتيبرت ىلإ مالسإلا فدہب
 رومألا ىلع همكح يف عجريو « هللا نازيمب رومألا نزي يذلا وه « حلاصلا ناسنإلا » امنإ

 . هللا مكح ىلإ

 يوبرتلا سردلا نوكي ۔ يمالسإلا خيراتلا عوضوم - هددصب نحن يذلا عوضوملا ينو
 وه اهساكتنإو اهتعفرو « اهطوبهو اهدوعص يف ةمألا هذه لاوحأ عبتت نم دافتسملا « ربكألا

 ‹ دحآ لجأ نم اهراسم نع فرحت الو اًدحأ يباحت ال اهنآو « ةهج نم ةينابرلا ننسلا عبتت

 يهو الإ ضرألا يف نكقت ال اأ : ىرخأ ةهج نم ةمألا هذه ةايح يف ةيسيئرلا ةقيقحلا زاربإو
 نع تداح الك اهنآو « اه ينابرلا فيلكتلا تايضتقمب ةلماع « اهنيدب ةكسمتسم

 ةهج نم اهنأو . . تابكنلا اهتباصأو نيكمتلا اهنع لازف ةينابرلا ةبوقعلا اهتباصأ قيرطلا
 يف ةنكمم نوكت ال دوعت نيح اأو . هللا ىلإ ةقداصلا ةدوعلاب الإ اهعابكن نم ارت ال ةثلاث

 . ةيرشبلا لك ىلع ةداهشلاو هيجوتلا ماقم يف نوكت لب ٠ بسحف اهدودح لحخاد

 فييزتلا ال < ثادحألا دصر يف ةلماكلا ةنامالا ىضتقي وهو . . سردلا وه اذه

 ( . ةارادملالو

 تنك يننأ ةيدادعإلاو ةيئادتبالا فوفصلا يف سيردتلاب موقآ تنك مايآ نم ركذأل ينإو
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 - نيدشارلا ءافلفلاو ةثعبلا ةرتف يف ةلثمتملا ةيمالسإلا يناعملاو ميقلا ىلع اًديدش ازيكرت زكرأ

 تافارحنا نم فارحناب انررم اذإ مث - مهبطاخأ تنك نيذلا راغصلا قيطي ام ردقب

 اذاعف فقوملا اذه يف هنع هللا ىضر رمع ناك ول : بالطلا لأسأ ةيلاتلا دوهعلا يف نيملسللا

 فدهأ تنكو . حيحصلا باوجلاب يلدتل ةسمحتم عباصألا عفترت تناكف ؟ لعفي ناك

 ناك يذلا حيحصلا يمالسإلا فرصتلل بالطلا روصت زيكرت « دحاو نآ يف نيرمأ ىلإ اذهب
 نم ةمألا ةايح يف عقو يذلا للخلا نايب مث « هللا رماوأل اًديفنت هب موقي نآ مكاحلا ىلع بجي

 حيحصلا يمالسإلا رايعملا باحصتسا وه دوصقملا سردلا نوكيف . هللا رماإوآ ةفلاخ ءارج

 ‹فارحناو ةماقتسا نم هتوح ام لكب ةيمالسإلا ةمألل ةيخيراتلا ةربسملا ضارعتسا ءانثأ يف

 اتداعتسا ىلع لمعلا لجأ نم سوفنلا يف ةيح ةحيحصلا ةيمالسإلا ةروصلا باحصتساو
 سوفن يف ةروصلا تهبت نأ نم الدب « دوهشم عقاو ىلإ ىرحخأ ةرم اهليوحتو « ديدج نم
 ! دوعپ نأ نکمی الو یضم دهعل یرکذ حبصتو « نیسرادلا
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 ةلماكلا ةيملعلا ةنامألا عم هتاذ تقولا يف ىشمتي يذلا - يوبرتلا فدهلا اذه ليبس يف

 ريثك يف ماعملا ةزراب اهدجبن ال « ةيمالسإلا ةمألا خيرات يف يناعملا نم ةلمج زربن نأ انيلع-

 . صوصخلا هجو ىلع ةثدحتسملا تاساردلا نم

 فدهلإو « ةمألا هذه ىلع هللا اهافضأ يتلا ىربكلا ةينابرلا ةمعنلاوه ديحوتلا نأ ( ) ١

 هتاذ تقولا يف وهو ‹ ضرألا يف هرشنب تقلكو هلجأ نم ةمألا هذه تجرخأ يذلا ربكألا

 : ةيرشبلل ىركلا ةمألا هذه ةيده

 مهيکزیو هتایآ مهيلع ولتي مهسفنآ نم ًالوسر مهيف ثعب ذإ نینمؤملا ىلع هللا نم دقل 8
 . ه#نيبم لالض يفل لبق نم اوناك نإو ةمكحلاو باتكلا مهملعيو

 طارص ىلإ مہر نذإب رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جرختل كيلإ هانلزنأ باتك رلا
 .« ديمحلا زيزعلا

 مه كئلوأو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمآ مكنم نكتلو #

 , 4 نوحلغلا

 . ۱٦٤ : نارمع لآ ةروس ( ۱)

 . : ميهاربإ ةروس ( ۲ )

 . ٠١٤ : نارمع لآ ةروس (۳)

۰ 



 اًيصخش ًارمأ اهلعجو « ةديقعلا رمأ نيوهت ىلع ةرصاعملا ةيلهاج لا تلمع ام ردقبو
 هتايح نود - ةصاخلا هتاروصتو هبحاص رعاشم يف الإ رثؤي الو « هبحاص الإ صخال
 هردق عوضوملا يطعن نأ « ةيمالسإلا ةمألا خيرات بتكن نحنو «٠ نحن انيلعف - ةيلمعلا

 زرين نأب كلذو « ناسنإللا ةايح يف ةيقيقحل ا هتيمهآ نيبنو « هللا نازيم يف وه امك يقيقحلا
 اهلعجو « ضإألا ممأ نع اهزيم يذلا « ةملسملا ةمألا ةايح يف ديحوتلل يعقاولا رثألا

 . اهتلاسرب ةمئاق تناك نيح € سانلل تجرحخأ ةمأ رخ # هللا ةداهشب

 . ريمضلا يف اًرستسم اًتادجو الو « بسحف ناسللاب قطنت ةملك طق ديحوتلا نكي ملف

 يف ہدحو هللا دبعی یتح هب رمأو هللا هلزنآ اک دیحوتلا متی ال هنإف . لماک ةايح جهنم وه اهنإ
 سانلا ةايح مكحت يتلا عئارشلا يف هدحو دبعيو ‹ رئاعشلا يف هدحو دبعيو « داقتعالا

 هركف : ينابرلا جهنم اب اًموكح ناسنإلا ةايح يف ءيش لك حبصيو « هلل هلك نيدلا حبصيف

 هرومآو ةيعاتجللا هرومأو ةيداصتقالا هرومآو ةيسايسلا هرومأ . هكولسو هتاروصتو هرعاشمو

 : ناسنإلا اهلجأ نم قلخ يتلا « ةدابعلا ١ يه هذه نوكتو . ةيقالحألا

 . 4 نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلحخ امو #
 مكجي ال « هقنتعل يصخش جازم درج نوكي نأ نكمي ال لماشلا ىنعملا اذهب ديحوتلاو

 ةمآ ةايح جهنم هنأل < ةيدرف الو ةيصخش ةلأسم نوكي نآ نكمي الو . يلمعلا هعقاو

 . هللا لزنآ ام عابتاب سانلا مزلي مكح ماظنو «اهرسأب

 ةديقعلا هذه رشنت نأ ترمأ ةمآ ةايح يف ةيلخاد ةيضق درج نوكي نأ كلذك نكمي الو

 ةمألا ريمض نم قثبنت ةمخض « ةكرح » ضزألا عقاو يف هنع ًأشنت نآ دبال لب . ضرألا يف

 ٠ ضزألا نم تالظلا ةلازإ ىلإ فدهي « ةمايقلا موي ىلإ ٍِضام « داهج » لكش ذحخأتو

 . ميهاربإ ةروس نم ةميركلا ةيآلا تصن امك رونلا يف لوخدلا ىلإ سانلا ةوعدو
 . خيراتلا يق سانلاب رم ءيش ربكأ- عقاولا ايند يف ديحوتلا حبصي اذكهو

 e *٭ ڊچ

 ريرحتل ةكرح ربكأ وه ديحوتلا نأ كلذك خيراتلا ةسارد نم نيبتي نأ بجيو ( ۲ )

 ‹ اهتينب يف ةيثزج اهلك ةيضرالا ريرحتلا تاكرح تناك نيح يفف . . خيراتلا يف ناسنإلا

 ةكرح وأ« ةيعاهتجا ةكرحل وأ "٠ ةيسايس ةكرح تناك ءاوس . .اهجئاتن يف ةيئزج

 )١ ( تايراذلا ةروس : ٥٦ . ) ) ۲ةيعويشلاك (۳) . ةيطارقميدلاك .
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 ةلماش ةيريرحت ةكرح - ديحوتلا وهو - مالسإلا ناك دقف . ." ةيبف ةكرح وأ ء'"ةيركن

 مهولا نم ناسنإلا ريمضل اًريرحت ناك ذنم « اهبناوج لك نم اهلك ةايحللو « هلك ناسنإلل
 مهضعب ذاختا نم رشبلل اًريرحتو « هئاوهأو هتاوهشل ةيدوبعلا نم ناسنإلل اًريرحتو « ةفارغل او
 ءانب : ءانبلا يف لمعتل اهلك ناسنإلا تاقاطل اقالطإو < عيرشتلا قيرط نع اًبابرأ اضعب

 ملظلاو داسفلا دهاججو < ينابرلا جهنملا ىضتقمب ضرألا رمعي يذلا « حلاصلا ناسنإلا»
 . . . طوبملاو فارحنالاو
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 ًاشنأ ديحوتلا نأ يمالسإلا ييراتلا عقاولا ةسارد نم نيبتي نأ دال كلذك ( ۳ )

 ةخللا وأ قرحلا وأ نوللا ساس ىلع مقي مل اهعمجت نوك يف خيراتلا يف ةديرف ةمآ . .«ةمأ»

 ساسأ ىلع اتإ . ةيلهاجلا يف سانلا عمت يتلا تايبصعلا نم ىرخأ تايبصع ةيأ وأ
 وه هنو . « ناسنالاب ١ قيلي يذلا حيحصلا عمجتلا وه - هدحو اذه نأو . ةديقعلا

 يمالسإلا ماعلا باصأ يذلا يسايسلا تتفتلا لك نم مغرلا ىلع هنأو . مودألا عمجتلا

 ‹ ةيلاوتم اًترق رشع ةثالث نم برقي ام مهايك يف اًرمثسم ةمأ مهأب نيملسملا روعش ىقب
 ةيعامتجالا تارايتلاو ةيموقلاو ةينطولا تارعنلاب ريحألا نرقلا يف يركفلا وزغلا اهقزم ىتح
 ةلكألا ىعادت اك ممألا اهيلع تعادت ةرثانتم اًقرف تحبصأف « مالسإلا جراخ نم ةدمتسلا

 . .اهتعصق ىلإ
%#% # 

 ةكرح كلذك تناك يمالسإلا حفلا ةكرح نأ ةيخيراتلا ةساردلا نم نيبتي نأ دبالو ( ) ٤
 يف اهنع اهفالتحال ىرحألا ممألا خيرات يف ةيعسوت ةكرح يأب نراقت ال « خيراثلا يف ةديرف

 . اهيلع ةبترتملا راثآلا يفو فدملا ينو رهوجلا

 يفو ضرألا يف عسوتلا اهفده ناك ثيدحلاو ميدقلا يف « ةيروطاربمإلا » تاكرحلاف
 ةحوتغملا دالبلا تارحح بهو « ءافعضلل ءايوقألا دابعتسا امترمث نم ناكو « ناطلسلا

 ءاقب عم .. مهتمارك ةئاهإو مهرمأ ىلع نيبولغملا رشبلا لالذإو «ةيزاخلا ةلودلا باسحل

 ثتاكرح نع ثك فلتخت ال تاكرح يهو . ةيلهاجلا تاملظ يف (هيلك بولخملاو بلاخلا

 عارص يف اهدحو اهجالضع مدختست ال ةيرشبلا شوحولا نآ يف الإ « باغلا يف شوحولا

 . خيراتلا يف تلاوت يتلا تافسلفلاك ( )١
 . نونفلاو بادآلا يف « ةيديدجت » اهسفن تمس يتلا تاكرحلا لكك ( ۲)
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 ةروص يف وأ « ةيسايس عدحخ ةروص يف ءاوس « كلذك اوقع لمعتست امنإو « ةبلغخلا
 . نيسفاتملا ىلع ءاضقلل ةثدحتسم ةيلاتق لئاسو طاينتسا

 الو اًيتاذ ىوه تسيلو « ةمألا هذه ينابر فيلكت ًالوأ يهف ةيمالسإلا عسوتلا ةكرح امأ
 . ةيرشب ةوهش

 ةلازإ - هللا دنع نم هب ةرومأملا - اهفده انإ ٠ ضرألا يف عسوتلا سيل اهفده نإ مث
 هللا رخل رشبلا دّبعت ةيلهاج ةمظنأ يف ةلثمتم « قحلا مههإ نع رشبلا نتفت يتلا « ةنتفلا»

 ةيلهاج شويجو ةيلهاج تاموكحو « اًعيج اهيف وأ عيرشتلا وأ ةدابعلا وأ داقتعالا يف
 مهسقنأل نوراتخي رارحآ كلذ دعب سانلاف ةنثفلا تليزآ اذإف . مظنلا كلت يمحت
 ميركتلا ىهتنم كلذو“” € يغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا يف هاركإ ال# :نودیریام
 نع كلذ ردصي یتح < حيحصلا داقتعالا وه ناك ولو داقتعالا ىلع هركي الأ : ناسنإلل
 . عانتقالاو ربدتلا دعب هریمض

 نكت ملو ‹ نیدبعتسملل اریرحت تناك لب سانلل اًدابعتسا نکت م ةکرحلا هذه راہٹ نإ مث
 . خيراتلا يف ةديرفلا « ةمألا » كلت نيوكت تناك اهنإو تايروطإربمإ نيوكت

 چ ډک ډم

 ةكرحو ةيملع ةكرح - اهنع ةقثبنم - ىربكلا ديحوتلا ةكرح نع تدلوت مث ( ) ١
 . . خيراتلا يف ةزيمتم ةيراضح

 - طقف (همجح يف ةيراضحلاو ةيملعلا نيتكرحلا ريت نكي مل يمالسإلا دملا ءانثآ يقو
 اذه ناك نإو « طقف |مهتلاصأ يف نكي ملو « امف بسحب امن اذه ناك نإو - (امزل ةيسنلاب

 .رمألا ةقيقح يف |مهيف ام مظعأ اذهو . ديحوتلا نع امهقاثبنا يف نكلو . امه بسحب ام اّصيأ
 حورلا لمشي يذلا لومشلا . . ةيمالسإلا ةيراضحلا ةكرحلا هب تزيمت يذلا لومشلا نإف

 ةيملعلا ةكرحلا هب تزيت يذلا لومشلاو . . رحلآألا ىلع امهدحأ نم نايغط ريغب ةداملاو

 تادابعلاو ةديقعلا : نيدلا مولع يف ةقمعتم ةعساو تاسارد لمشي يذلا . . ةيمالسإلا

 ذثموي ةحاتملا ايندلا مولع لك اهبناج ىلإ لمشيو « خلإ . . ةنسلاو نآرقلاو لوصألاو هقفلاو

 اذه . . ءادع الو ضراعت الب بنج ىلإ انج ءایمیکو ءایزیفو تایضایرو كلفو بط نم
 هللا امهزنآ يتلا ةلماكلا ةلماشلا ديحوتلا ةديقع نم نيتكرحلا اتلك قاثبنال ةرمث ناك هلك

 . 01: ةرقہلا ةروس ( ) ١
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 حم ايندلل لمعلا اهيف ضراعتي ملف « مامألا ىلإ اًمدق اهعفدو اهتيقرتو ضرألا حالصإل

 يق ديرف نزاوت يف . .حورلا بلاطم حم ةداملا بلاطم ضراعتت ملو « ةرحكلل لمعلا

 .ديراتلا
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 سمطي يتلا « يمالسإلا خيراتلا ةحفص يف ضيبلا تاحاسملا يه اهلك يناعملا هذه

 . . هلك اًداوس ناك هنآ انملس ول ىتح «ةحفصلا يف هدحو دوسألا طخلا ىلع زيكرتلا اهيلع

 « خيراتلا رادم ىلع دوسألاب ضيبألا هيف طلتخا دق هسفن طخ ا اذهف . . حيحص ريغ كلذو

 . ضايبلا ىلع هيف داوسلا بلغ نإو

 نوكي ام مزلآ « اهدرفتو اهضايب زاربإو « يناعملا هذه ىلع زيكرتلا ناك كلذ لجأ نم

 سوفت يف ريثأتلاب هدحو دوسألا طخ ا رثأتسي ال ىتح « يمالسإلا خيراتلا ةباتك ةداعإ دنع

 نيمو يطعت ثيحب ةيخيراتلا تاباتكلا نوهجوي مهو نيدلا اذه ءادعأ دارآ اك نيسرادلا

 حخيراتلا نآو « ةدشارلا ةفالخلا ةرتف دعب ىهتنا دق مالسإلا نأ : ايف ةقيقح ال نييخيرات

 روقنلاو هب مربتلا ىلإ ةاعدم سكعلا ىلع وه لب « ملسلا زازتعا ريثي ام هيف سيل يمالسإلا

 . كنم

 . . ملسملا خرؤملا ىلع ةبجاولا ةيملعلا ةنامألا لكب « هناكم يف ىقبيف دوسألا طلا امأ

 دملا ةرتف يف « ءاضيبلا تاحاسملاب ةغيلملا ةحفصلل ةبسنلاب يعيبطلا همجح يف ىقبي نكلو

 . ريدقت لقأ ىلع يمالسإلا

 . خيراتلا ةباتك ةداعإ دنع ةصاخ ةتافتلا ىلإ ةجاح يف يهف راسحنالا ةرتف امأ

 ةيجراخلا فورظلا نم ال « نيملسملا سوفن لحخاد نم . . لخادلا نم اهيلإ رظنلا بجي

 . . مهب تطاحأ يتلا

 تيرت نإو - ةهج نم ةئطاحخ حئاتنب جرخن ةيجراخلا فورظلا ةهج نم اهيلإ رظنن نيحف

 اعل نوبتكي نيذلا دنع ةدوصقم تناك « ةئيس ةيسفن تارثأتبو - ( يملعلا » ثحببلا يزب

 . يعو ريغ ىلع نحن مهعبأتنو « مهسوفن يف ةنيعم تاياغل ان رات

 اهمدقتو « ابوروآ ةضمن يف صخلتت ةيخيراتلا تاساردلا اهضرعت امك ةيجراخلا فورظلا

 نمايجردت ةرطيسلا اهعازتناو « ةيمالسإلا ةرطيسلل اهيدصتو « نكمتلاو ةوقلا وحن

 . ۱۳١-۱۷۷ ص ٩ رصاعملا ماعلا لاوحأل ةيمالسإ ةيؤر » باتك نم « خيراتلا نم تاحمل » تشش نإ رظنا ( ۱)
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 كلذ ءانثأ يفو . . ةينامثعلا ةلودلا ةلازإو يمالسإلا ماعلا لالتحاب تهتنا ىتح نيملسملا

 . اعلا ىلع ةرطيسلاو « اهتناكم لالتحاب اترادجو « ةيبوروألا ةراضحلا» قوفت رهظي هلك

 ! دوهشم يخيرات عقاو وهف . . ثدحم اذه نإ لوقن امو

 -۔انفلسأ اك - يطعيو « ةهج نم يوبرتلا سردلاب بهذي ةروصلا هذهب هضرع نكلو
 دفنتسا اك « ةيجراتلا هضارغأ دفنتسا دق مالسإلا نأب يحوت « ةئطاخ « ةيملعاجئاتن

 ةيراضح ةمأ - اهتاذب - ابوروآ نآو « هيدؤي ديدج رودل اً اصدعي ملو « ةيباجيإلا هتقاط
 اولآ يذلا مهعقاوب اوضري نأ نيملسملا ردق نأو . . ضرألا مكحت نآب ةريدج ةيباجيإ ةيمدقت
 اودارأ نإ يبرخلا يراضحلا راطإلا لحاد يف اوشيعي نأ اوملعتيو « ةيخيرات ةيمتح » هنأل هيلإ

 ! ةايحلا مهسفنأل

 ! ءايشألل ةيلخادلا قتاقحلا نيبو « ةيرهاظلا » ةيؤرلا هذه نيب ةقشلا دعبأ ام

 !؟ مالسإلاب اهتقالع ام نكلو . . ةقيقح نيملسملا فلخت نإ

 يداملاو يملعلا مهفلغ كلذ ءارج نم ناكف « مالسإلا نع نوملسملا فلخت دقل

 ىلإ مهسوفن يف مالسإلا لوحت نيح يقالحألاو يركفلاو يسايسلاو يداصتقالاو يبرحلاو
 . حورلا نم ةيواخ ديلاقتو تاراعشو «تايمسم الب ءاسأ

 ةيدوبعلا نم مهريرحتو « ةفارخلاو مهولا نم سانلا ريرحتل مئاد جهنم وهف مالسإلا امآ

 ةماقإلو « عيرشتلا قيرط نع ضعبل مهضعب ةيدوبع نم مهريرحتو « مهفادهأو مهعاوهشل
 . . ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل داهجلاو « ضرألا يف لدعلاو قحلا

 <« بكرلا نع اًفلختم هيف حبصي موي ءيج الو « دفنَتْسُي الو « ىلبي ال ةروصلا هذهب وهو
 نم ةروص يآ يف - يه يتلا ةدسافلا ةيلهاجلا تاروصتلا مايألا نم موي يف هقبست الو

 وآ ‹ ملعلا اهمسا نوكي « هللا نود نم ةهلآ ذاختإو ء هللا ةدابع نع رابكتسا - اهروص

 نم مسا يأ وأ « يملاعلا ماظنلا » وأ ماعلا يآرلا وأ « ةدوملا» وأ « ايجولونكتلا وأ « نطولا

 . هللا نود نم ضرألا يف اه سانلا دبعتسي يتلا ءاسألا هذه

 هرهاظمب اوكسمت نإو مالسإلا قئاقح نع نولختي نيح « نوفلختي مهف نوملسملا امأ
 . ضرألا يف نيكمتلا مهنع لوزيف « ةينابرلا ةنسلا مهکردت انهو . هدیلاقت ضعبو هتاراعشو

 . ملسملا سرادلل ةحضاو نوكت نأ يغبتي قئاقح ةدع « اهتضهنب » طيحيف ابوروأ امأ

 ا



 كاكتحلالا ةجيتن « مالسإلا نم ةدمتسم ةضهنلا هذه تارثؤم بلغآ نأ : ىلوألا

 . ةيبيلصلا بورحل ا يف اًيبرح وأ اًيفاقث اًيملس اكاكتحا نيملسملاب

 قوفتلا نآو « هنع اهدعبو نيدلل اهذبن ببسب ةفرحنم ءاجرع ةضمن انآ : ةيناثلا
 داسفلاو « راهعتسالا يزاغ يفخي نأ نكمي ال اهيف حساكلا يجولونكتلاو يملعلا

 يف ترمتسا اذإ رامدلا ىلإ اهلك ةيرشبلاب حونحلاو « ةيرشہلا ةرطفلا ريمدتو « يقلخلا
 هللا ىلإ ةقداص ةدوع دعت ملو » مويلا هيلع ريست يذلا طخلا ىلع ٠ مدقتلا»

 : هللا ننس نم ةنسب يرجم مويلا ابوروأل نيكمتلا نأ : ةثلاثلا

 .) چ اوظح كبر ءاطع ناک امو كبر ءاطع نم - ءالؤهو ءالؤه-ٌدمن الك
 ال اهيف مهو « اهيف مملاعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم *

 . 04 نوسخىېي

 . « ءيش لک باوبآ مهیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن الف
 نكمي هللا نأل « ةيبرغلا ةراضحلل ةيحالص ةداهش يطعي ال نيكمتلا اذه نكلو

 ىلع اوماقتسا اذإ الإ نيملسملل نكمي ال يذلا تقولا يف « مهداسف مغر نيدسفملل

 يف - مح ةيحالص ةداهش هرابتعا نكمي نيملسملل نيكمتلا نإف مث نمو .. قيرطلا
 ةثس : ىرحألا ةنسلا ىلع راج وهف نيملسملا ريغل ةبسنلاب امأ- اهيف نونكمي يتلا تارتفلا

 ذاختا يف نودهتجم ام ردقب ء نيمرجملا رابكو تيغاوطلاو راجفلاو رافكلل نيكمتلا
 !بابسألا

 بناحجلا ىلع اهزيكرت ببسب طوقسلل ةليآ اهباحصأ ةداهشب- ةراضحلا هذه نأ : ةعبارلا
 . ساكتنالا نم اهعفريو « هللاب اهطبري يذلا حورلا رصنع اهام إو يداملا

 نع اولكن نيح ةيواملا ىلإ مييدرتو نيملسملا فعضل ةبسنلاب ءاوس - اهلك يناعملا هذهو
 ىلإ انفلسأ اک جاتحت ۔ یلاحلا هنکتو برغلل ةبسنلاب وأ « ليسلا ءاثخك ءاثغ اوراصو مهتلاسر
 ةنتفلا نم ةرضاحلا لايجألا جارحإل « خيراتلا ةباتك ةداعإ دنع اهتجلاعم يف ةصاخ ةيانع
 . نيدلا اذه ءادعأ لبق نم ةهجوملا تاباتكلا امه مهضرعت يتلا

 چ ڍڳ +

 . ۵ : ءارسإلا ةروس ( ) ١

 10 :دومهةروس( ۲ )

 . £: ماعنألا ةروس (۳)
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 برف « رصاعملا انعقاو » مسا اهيلع قلطن يتلا < ةمألا هذه ةايح نم ةربحألا ةلوجل ا امأ
 ‹ هيوشتلا لماوع نم اهيف سد ام ةرثكل < اهتباتك ةداعإل اًيج تارتفلا جوحآ تناك
 . . ريمدتلا اهب دصقي يتلا ةماسلا تاهيجوتلاو

 : ةرصاعملا تاباتكلا يف ةثوثبملا مومسلا رطحخأ ناك امبر
 هضارغأ دفنتسا دق مالسإلا نأ نم <« انآ هيلإ انرشأ يذلا مومسملا ءاجيإلا : وأ

 ةيرشبلا نع اضف « مهسفنأ نيملسملل ديدج رود ءادأل اًتساص دعي ملو « هتقاط دفدتساو
 !! هنم ىلعأ وه ام ىلإ تراصو مالسإلا تزواجت يتلا « ! ةرضحستملا »

 لظ يف يمالسإلا مكحلا تحت اولظي نأ الإ رايخ نيملسملا مامآ نكي مل هنآ : اًيناث

 ‹ فلختلاو ةيعجرلاو لهجلا تاملظ يف نيقراغ نولظي ذئدنعو « ةيناثعلا ةلودلاو ةعيرشلا
 اوذخشيو « ةدابعو ةديقع !  اودارآ نإ - مالسٍل اب اوظفتحمو < يمالسإلا مكحلا اوذبني أ وأ

 اوذقنيل يناثلا رايخلاب اوذحآ دق نيملسملا نأو ! مه ةايح جهنم ةيناملعلا ةيبرغلا ةراضحلا

 !! اولعف اًتسحو . . عايضلا نم مهسفنأ

 ةيكارتشاو ةيموقو ةينطو نم « يركفلا وزخلا عم ةدفاولا ةمادملا تارايتلا ينبت : اثلاث
 نع نوديجب ام ردقب « نيحلصملا لاطبألا ةروص يف مهريوصتو اباحصأ ديجقتو « ةيناملعو
 ! مالسإلا نوبراحي ام ردقب لب « مالسإلا

 ماعلاب يدؤيس يذلا مهادلا رطخلا انآ ىلع ةيمالسإلا ةوحصلا ريوصت : اعبار

 !! رامدلا ىلإ يمالسإلا

 ضرعتو « يركملا وزغلا هثب يذلا َتَبخلا ذبلت ةيملع ةيفصت ىلإ جاتحت ةلوحلا هذه
 نيبتو « اهيف تعقوأ يتلا ةنتفلا نع اهدريو « اهدشر ةمألل ديعي ايب ةحصوم ةقثوم قثاقحلا
 ةيغب « تافيرحتلاو تاموشتلاو تاطلاغملاو طيلاغألا ثب يف ءادعألا رود هتاذ تقولا يف

 نأ نايب عم .. قيرط يأ نم هيلإ ةدوعلا نم نيملسملا عنمو « مالسإلا ىلع ءاضقلا

 يف يمالسإلا ماعلا تداس يتلا اهلك عاضوألا ىلع يعيبطلا درلا يه ةيمالسإلا ةوحصلا

 نم هيف ةرداس يه اع اهلك ةيرشبلا درل « ةيرشب ةجاح اهنوك نع ًالضف « ةريحلألا ةرتفلا
 . لالضلا

ê 

 نم يمالسإلا خيراتلا ةباتك ةداعإ ةرورضب نمؤن انلعجت يتلا يه اهلك رومألا كلت

 . كیدح
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 ىلإ دوعت نآ ًالعف تدارأ نإ ةمألل يرورض هنكلو « ةمدقملا ين انرشأ اك قاش دهج وهو

 ‹ هللا نذإب رودلا اذه ىلإ ةرئاص يهو . . هلجأ نم هللا اهجرخأ يذلا اهرود يدڙتو «ةايحل ا

 . . قيرطلا لوأ يه ةرضاحلا ةوحصلاو

 جهنملا ىلإو « ةيلاحلا جهانملا بويع ىلإ ةلمجج تاراشإ لصفلا اذه يف انرشأ دقو

 ن ‹ ليصفتلا نم ءيش باتكلا نم ةمداقلا لوصفلا ينو . حيحصتلا لجأ نم بولطلملا

 جهنملا نأشب نايبلا نم ديزم هتكلو « خيراتلا ةباتك نم ءىش ىلإ لاحلا ةعيبطب هب دصقي
 . خيراتلا ةباتك هساسأ ىلع ديعن يذلا

 . ليبسلا ءارس ىلإ يداها هللاو
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 ةلهاجلا

 اذهو . هيلع ةقباسلا ةيلهاجلا نع ثيدحل اب ًادبت مالسإلا لوازتت يتلا تاساردلا لك

 يتلا لعفلا دودرو « مالسإلا اهيف اشن يتلا ةثيبلا ةسارد نم دبالف . يقطنمو يعيبط رمأ

 . اهيف مالسإلا هثدحأ يذلا لئاملا ريغتلاو « ةئيبلا كلت يف مالسإلا هاجت تثدح

 نم نيسرادلا عيمج دصقأو - نيسرادلا يديأ يف ةدوجوملا ةرصاعملا بتكلا مظعم نكلو

 نإو اًيفاو اًصرع ةيلهاحلا ضرعت ال - صصختملا ةعماجلا بلاط ىلإ ةيتادتبالا ذيملت

 اك « ةيلهاجلا رهوج ضرعت امن رثكأ ةيلهاحلا رهاظم ضرعت انآ كلذ . تلصفو تضافأ
 . مالسإلا ةبيغ يف ةماع ةيرشب ةرهاظك أل « هتاذب مئاق ثدحك ةيبرعلا ةيلهاحجلا ضرعت اأ

 سرادلا ةرظن يف رثؤي « امهيلك مالسإلاو ةيلهاحج لا روصت يف ريبك روصق كلذ نم ًاشنيو
 . لبقتسملاو رضاحل او يضاملا يف رومألا نم ريثك ىلإ

 هنإف « ةرظنلا يف اًيقيقح اًروصق ناك وأ - كلذك هنآ حجرنو - اًدوصقم اذه ناك ءاوسو

 مالسإلا هب ماق يذلا يخيراتلا رودلا ةقيقح مهفن يكل ٠ ححصي نأ لاح يأ ىلع يغبني

 . نامزلا دادتما ىلع اهلك ةيرشبلل هيدؤي نآ نكمي يذلاو « نيملسملل ةبسنلاب
 ةلوق يهو ! ةيلهاجلا فرعي ل نم َمالسإلا فرعي ال : - هنع هللا ىضر - رمع لوقي

 - هنع هللا ىضر - رمع ناك دقو . ةرخو ةربصب نع تردص « ةميكح ةيعاو ةقداص

 نم سوفنو هسفن يف ثدح يذلا لئاملا لوحتلا ىدم فصيل « ةيتاذلا هتبرج نع ثدحتي

 ىلعو هلك خيراتلا لع قدصت ةلرق اهنكلو . مالسإلا ىلإ ةيلهاجلا نم اولوحت نيح هلوح

 . . ةيلهاجلا ةقيقح اونيبتي ىتح مالسإلا ةقيقح نونيبتي ال . . اًخيمج رشبلا
 يف برعحلا ناك : لوقت بولند اهعضو يتلا جهانملا يف ةيديلقت ةرابع كانه تناك دقو

 ‹ رسيملا نوبعليو « رمخلا نوبرشيو « تانبلا نودئيو < مانصألا نودبعي ةيلهاجلا

 ! كلذ نع مهاهنف مالسإلا ءاجف . . بهنلاو بلسلا تاراغب نوموقيو

 لالتحالا دهع يف هب ءيج يڏلا سيسقلا ططخ يف ةدوصقم ةرابعلا هذه تناك دقلو

 ةقيقح نع اهدعبيل < ةيمالسإلا رصمل ةيميلعتلا جهانملا عضيل يناطيربلا يبيلصلا
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 ماعلا راطقأ نم رطق نم رثكأ ىلإ تلقتنإو « هدعب نم تيقب اهنكلو . . مالسإلا

 ! ثيبخلا اهرود ةرم لك يف يدؤت ٠ یمالسإلا

 و < هضارغآ دقنتسا دق مالسإلا نآب ءاحجيإلا وه رصاقلا ريوصتلا اذه نم دصقلا ناکو

 ! ةيرشبلا ةيقبل الو نيملسملل هيدؤي رود هل دعي

 ةيلهاجلا تناك يتلا ةيسحلا مانصألا دجج نلف « هلوح ملسملا سرادلا تفتلي نيحف

 يشحلا لمشي يذلا عساولا اهانعمب ناثوألا ةدابع هسح نع تيفحخأ دقو ) اهدبعتت ةيبرعلا

 عم مالسإلا هيدي نا نکمی يذلا رودلا هسح نع ىفحخأ (ك « تادوبعملا نم يونعملاو

 . (! ةيرشبلا فصن نع نولقي ال مهو « يلاحلا ضرألا عقاو يف ابتاذ ةيسحل ا مانصأللا داّبع

 دجي نلو 1 تابعال تايهال ٠ تاللدم تاتبلا دجم لب « تانلبلا دئي اًدحأ دج نلو

 نود لوحت ءاضقو ةباينو ةطرشو ةمظنم تاموكح دالبلا يفف « بهنلاو بلسلا تاراغ

 نكلو « اًح نيدلا |(همرح دقف ! هيف ةليح الف رسي او رمخل ا امآ . تاراغلا هذه ثودح

 ريغ اک اهيل ةرظنلا ريغ دق « روطتلا * نإ لقن مل نإ اذه ) ! ميرحتلا مغر امهيف عقت سانلا

 سيل يتلا « ةيصخشلا ةيرحلا » دودح يف ةلخاد اهلك تحبصأف « ةشحافلا ىلإ ةرظنلا

 . (! اهيف لخدتي نأ دحأل

 ِ هیدؤي رود هل دعي للو هضارغأ دعنتسا دق مالسإلا نوكي اذکهو

 يدؤيف - یرخأب وا ةروصپ - هددرن نآ بولند انل دارآ ام ددرن انلزام انم يعو ريغ ىلعو
 ! اهيلإ دصق يتلا فادهألا سفن

 فرعنو « هتقيقح يلع مالسإلا فرعن يكل اهتقيقح ىلع ةيلهاجلا فرعن نأ انل دبال هنإ

 - نيملسم نكن مل ول ىتح - انيلع ضرفي درجملا يملعلا ثحبلاو . ةيرشبلا ةايح يف هرود

 ةساردلا الو ةروتبملا تاريسفتلا لبقتن الو « انتافيرعتو انميهافم يف ةقدلا ىرحتن نآ

 ‹ هنم ةدمتسمو مالسإلا ىلع ةمئاق نوكت نأ يغبني اهلك انتايحو فيكف . ةيحطسلا

 ! ؟ نيدلا اذه ةقيقح ىلع فرعتلل انبجاو نم ءزج يه يمالسإلا خيراتلل انتساردو

# # 

 ‹ ملعلا دض وه يذلا لهجلا ٠ نييلثا نيينعم يف هتاقتشمو « لهجا » برعلا مدختسا

 من مهنكلو . .ةيكولسو ةيسفن ةلاح وهو « ملحلا دض وه يذلا لهجلاو « ةيلقع ةلاح وهو
 نآرقلا يف همادختسا درو اهنإ « مهمالك الو مهراعشأ يف دري ملو « ةيلهاحجلا » ظفل اومدخشسي

 . . مالسإلا لبق برعلا اهيلع ناك يتلا لاحلا فصو يف ةرم لو ميركلا

£ 



 : موثلک نب ورمع لوق برعلا مالک يف يناثلا ينحملا ي درو امو

 ! انيلهاجلا لهج قوف لهجنف انيلع دحأ ْنَلهجم ال الآ

 طباوضلا دنع فقن الو « انبصأ نم يابن ال ةيمحب لتاقنف اًديدش اًبضغ بضخغن يآ

 . ملحلا لاح يف انكولس مكحت يتلا

 : يريشقلا هللا دبع نب ةمصلا لوقو

 ! اعم اتلبسآ ملحلا دعب لهجلا نع اہترجزاملف یرسیلا ينيع تکب
 ىري يتلا ةيكولسلا طباوضلاب هتالاعفنا طبض عطتسي مل هنآ نم وكشي رعاشلا نأ يأ

 يذلا بجاولل ةفلاخ يآ « اهج » اهيلع جورا ربتعي يتلاو « هلاثمأ لاجرلا ميش نم اهن

 . سانلا مامآ اهب روهظلا مدعو ةعوللاو ىسألا نامتك وهو « هعابتا يغبني
 ‹ ملعلا دض لهجلا : امه لهجلا ظفل هيف برعلا مدختسا ناذللا ناينعملا ناك اذإ

 ‹ كلذك نيينعم يف هللا باتك يف تدرو دق امناقتشمو ةيلهاجلا نإف « ملحلا دض لهجلاو

 ‹ ماعلا ىنعملا راطإ يف لخدي ينآرقلا يحالطصالا ىنعملاو . نايحالطصا ناينعم |مهنكلو

 نأ دعبو . هل نآرقلا مادختساب الإ ظفللا نم هتاذب مهفي ال نيعم ىنعمب صتخ هنكلو

 يذلا يرغللا ىتعملا ىلإ هنهذ فرصني حماسلا دوعی ال يحالطصالا هانعم ظفللا بستکي

 نإ - انفلسأ اك ماعلا ىنعملا يف ًالخاد يحالطصالا ىنعملا ناك نإو - لبق نم ظفلل ناك

 اع اهريغو رفكلاو نايإلاو ةاكزلاو ةالصلا ظفلك . ديدحلا ىلعملا ىلإ ةرشابم نهذلا فرصني

 . ماعلا ىنعلا صصخي نيعم ينعمب هللا باتك يف درو

 ةئيهلا هذه وه نارقلا يف يحالطصالا اهانعم نكلو . ءاعدلا يه ةخللا يف ةالصلاف

 . حبسيو ربكيو آرشيو دجسيو عكري « ةبعكلا ىلإ اًهجتم ىلصملا اهيف فقي يتلا ةنيعملا

 كلذ وه نآرقلا يف يحالطصالا اهانعم نكلو . ءانلإو ةراهطلا يه ةغللا يف ةاكزلاو

 . ءارقفلا ىلع دريل - ةررقملا ةيعرشلا هبسنب - هلام نم ينخلا هجرخم يذلا ردقلا

 هللا نأب ناميإلا وه نارقلا يف يحالطصاللا هانعم نكلو . ققيدصتلا وه ةغللا يف ناميإلاو

 ىلإ . . هللا دنع نم ءاج اب ميلستلاو « كيرش الب هدحو هللا ةدابعو « هل كيرش ال دحاو

 . ةفورعملا نايإلا تايضتقم رخآ

 راكنإ وه نارقلا يف يحالطصاللا هانعم نكلو . دحجلا وأ ةيطغتلاوه ةغللا يف رفكلاو

 دنع نم ءاج امن ءيش راكنإ وأ « هتينادحوب ميلستلا مدع وأ « ىلاعتو هناحبس هللا دوجو

 . . هللا
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 اهانعم نكلو . ديدشلا لهجلا اهانعم - برعلا مالك يف اصن درت مل نإو - ةيلهاجلاو

 عابتا امإو ( ةيلقعلا ةلاحلا وهو ) ةيهولألا ةقيقحب لهجا امإ وه نآرقلا يف ىحالطصالا

 باتكلا تايآ نم ةلئمألا هذه يف ودبي أك ( ةيكولسلا ةيسفنلا ةلاحلا وهو ) هللا لزنأ ام ريغ

 : نييملا

 :'اولاق ‹ مه مانصأ ىلع نوفكعي موق ىلع اوتأف رحبلا ليئارسإ ينہب انزواجو # ( )١
 . "نولهجت موق مكنإ لاق . ةملآ محل اك اإ انل لعجا ىسوماي

 ىسوم نم اوبلطي نآ ليئارسإ ينب عفد يذلا « ةيهولألا ةقيقحب لهجلا وه انه لهجلاف
 قلاخلا هللا نأ اوملع ولو . هيلإ نودبعتيو هنوسمليو هنوري اًسوسحع انص اإ مم لعجي نأ

 ! هديب هتحني اإ مط لعجي نآ یسوم اولأس ام « راصْبألا هکردت ال هنأو « ءیش هلثمک سیل

 نم رمألا نم انل له نولوقي ةيلهاجلا نظ قحلا ريغ هللاب نونظي .. ) ۲ ( 
 .4؟ءيش

 وه هللا نأ نوكردي الو ! هللا عم ءيش رمألا نم دحلال نوكي نأ ناكمإلا يف هنآ نونظي

 . هناحبس هللا ءاشي ام الإ رمأالا نم نوكي ال هنآو < كيرش الب هدحو رمألا ربدي يذلا

 نم دحآ اهيف هكراشي ال يتلا ةقلطملا ةنميملا يهو هللا تافص نم ةفصب قلعتم انه لهجلاف

 مكحأ تنآو « حلا كدعو نإو « يلهآ نم ينبا نإ بر لاقف هّبر حون یدانو # (۳)

 كل سيل ام ِنَلَأست الف . حلاص ريغ لمع هنإ « كلهآ نم سيل هنإ حوناي لاق . نيمكاحلا

 ." 4 نیلهاح لا نم نوکت نأ كظعآ ينإ . ملع هب

 قرغ نم هللا هردق ايب قلعتي رم نع هلاؤس وه هيف عوقولا نم حون رّذحي يذلا لهجلاو

 هلهأ برقآ نم وهو « نيجانلا نم هدلو نوكي نآ عقوتي حون ناک دقو « رفكلا ىلع هدلو
 . قرغ يذلا هدو قارف ىلع ىسألاو ةعوللا نم هسحب ام لاؤسلا اذه ىلإ هعفدي « هيلإ

 ةديقعلا ةطبار تمصفنا.اذإف . ةديقعلا ةبارق اهنكلو مدلا ةبارق تسيل ةبارقلا نأ هبر هملعيف

 يف روكذملا لهجلاو . حلاص ريغ لمع هنأل « هلهآ نم دوعي ال هبلص نم وه يذلا هنبا نإف
 نم ةفصبو « هللا نوئش نم نأشب قلعتم لهج وه هيف عوقولا نم حون رذحي يذلا « ةيآلا
 . قح وهف هناحبس هب يضقی ام لکو « قحا وه هناحبس هنآ : یلاعتو هناحبس هللا تافص

 . 50-٤21 : دوه ةروس ( ۳ ) . ١١٤ : نارمع لآ ةروس ( ۲ ) . ۱۳۸ : فارعألا ةروس ( )
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 نهديك ينع فرصت الإو . هيلإ يننوعدي ام لإ بحأ نجسلا بر : لاق ) ٤ ( 

 .“  نيلهاح لا نم نكأو نهيلإ بصَأ
 ايف عوقولاو « هللا رمأ ةفلاخت وه هيف عقي نآ مالسلا هيلع فسوي ىشخي يذلا لهجلاف

 . هللا مرح

 ." لوألا ةيلهاحلا جربت نجربت الو # ( ) ٩
 ءاسنلا ةنيز ءادبإ مدعب رمأ يذلا هللا رمأل تافلاخغ نجربتي ءاسلا تناك ةيلهاحلا يفف

 . نهمراحمل الإ
 . «؟ نونقوي موقل كح هللا نم نسحأ نمو ؟ نوغبيةيلهاجلا مكحفأ )1 ( 

 . هللا لزنآ ام ريغ عابتا وه يآ « هللا مکح ريغ مکح لك وه ةيلهاجلا مكحف

 ال » فدارملا ظفللا وأ « امتاقتشمو ةيلهاحجلا ظفل نآرقلا يف اندجو ثيح اذكهو

 ‹ةيهولألا ةقيقحب لهجلا : نييحالطصالا نيينعملا نيذه دحأ نع جرخت نلف « نوملعي

 . هللا لزنآ ام عابتا مدع وأ

 يف اهريغ ةيلهاج يأ وآ ةيبرعلا ةيلهاجلا ءاوس . . ةيلهاج لا رهوج انل ددحتي كلذ ىلعو

 . يرشبلا خيراتلا

 رسيملا بعلو رمخلا برشو تانبلا دآوو مانصألا ةدابع يف ةروصحع تسيل ةيلهاجلا نإ

 ةيبرحلا ةريزجلا يف ةيلهاجلا « رهاظم » تناك اهلك هذه نإ . . . بهنلاو بلسلا تاراغو
 ردصت دقو « رهاظملا هذه هنع ردصت يذلا رهوجلا يهف اهتاذ ةيلهاجل ا امأ . مالسإلا لبق

 . خيراتلا لالخ لعفلاب ثدح اک رخآ نامز وآ رخآ ناکم يف امامت ةفلتخ رهاظم هنع

 . هللا لزنآ ام ريغ عابتاو ةيهولألا ةقيقحب لهجلا : تالاحلا عيج يف رهوج اوه رهوجلا نكلو
 ضفرت ةيسفن ةلاحو « ةفارخلاب كسمتتو قحلا لهجت ةيلقع ةلاح وه رهوجلا اذه

 ةيرشب ةرهاظ وهو . هللا جهنم عابتا ضفري يكولس يميظنت عضوو « هللا ىدهب ءادتهالا
 سانلا تاروصت يف مكاحلا وه مالسإلا نوكي ال نامز وآ ناکم يآ يف رشبلل ثدحت

 يداصتقا عضو الو ةئيب الو ناكم الو نامز يف اًرصحنم سیلو « مہتایح عقاوو مهرعاشمو

 . ۳ : فسويةروس ( 1)

 . ٣٣۳ :بازحلالا ةروس ( ۲ )

 . 06 :ةدثاألاةروس ( ۳ )

 . [ ٠١۳ : ةرقبلا ةروس ] € مموق لثم نوملعي ال نيذلا لاق كلذك :  ىلاعت لوقي ( ) ٤
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 نامز يأ يف دجوي نآ نکمي مالسإلا نأ کف . نيعم يراضح وأ يسايس وأ يعاهتجا وآ

 ضرالا عقاو يف ثدح اك - هتعيرش اوعبتیو هتدابع قح هللا سانلا دبعي نيح ةئيبو نامو

 ناکم وآ نامز يآ يف دجوت نآ نکمی ةيلهاجلا كلذكف - هدعب نم نيبينلاو حونو مدآ دي ىلع

 دقو . هللا جهنم ريغ نوحبتيو هللا يدهب ءادتهالا سانلا ضفري نيح « عضو وأ ةئيب وأ

 ةيلهاجلا اهنم نآرقلا ركذ « ىتش تائيبو ىتش نكامآو ىتش روصع يف لعفلاب تدجو
 ن نآرقلا نكلو ‹ مهريغو حبت موقو طول موقو دومثو داعو حون موق ةيلهاجو « ةينوعرفلا

 كلتل اولسرآ نيذلا لسرلا لك ركذي مل اك « رصحلا ليبس ىلع تايلهاجلا لك ركذي

 : هناحبس لاق لب « رصحلا ليبس ىلع تايلهاجل ا
 . 4 . . كيلع مهصصقن م السرو لبق نم كيلع مهانصصق دق السرو . . .

 اًتايب ‹ هيف شبغ ال حوضوب ةيلهاجلا رهوج نيسرادلل نيبن نآ - انلق اك - انل دبالو
 نأ نونظي نيح نيسرادلا راكفأ ىشغي يذلا ضومخغلل ةيلجتو « ألوأ ةيملعلا ةقيقحلل

 نلو . . اهريغ يف دجوت ملو مالسإلا لبق ةيبرعلا ةريزجلا يف تدجو ةدرفم ةلاح ةيلهاجلا
 ! دوعت

 : هللا هر ةيميت نبا لوقي

 لاح يف اوناک ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثحبم لبق سانلاف ” كلذ نيبت اذإف »

 « لاهج مه هثدحأ اينإ لامعألاو لاوقألا نم هيلع اوناك ام نإف « لهجلا ىلإ ةبوسنم ةيلهاج

 وهف ةينارصنو ةيدوهي نم نولسرملا هب ءاج ام فلاخ ام لك كلذكو . لهاج هلعفي انإو
 . ةماعلا ةيلهاجلا تناك كلتو . ةيلهاج

 يف نوكت دق ةقلطملا ةيلهاج لاف - ملسو هيلع هللا لص - لوسرلا هللا ثعب ام دعب امف

 لجرلاک ۰ صخش نود صخش يف نوکت دقو ‹ رافکلا راد يف يه اک « رصم نود رصم

 . . مالسإلا راد يف ناك نإ و ةيلهاج يف نوكي هنإف «ملسي نأ لبق

 .«. . . نيملسملا نم ريثك يفو « نيملسملا رايد ضعب يف موقت دق ةديقملا ةيلهاحل او»

 4 ي 3%

 . ٠١٤ : ءاستلا ةروس ( )

 . هللا لزنأ ام ةفلاخملا لاعألاو ةتطافل-ا تاروصتلا ىلع اهاتشاو « ةيلهاحملا ىنعم هب حرش يذلا حرشلا يآ ( ۲)

 ةعبطلا « يقفلا دماح دمحم خيشلا قيقحتب « ميحجلا باحصأ ةفلاخ ميقتسملا طارصلا ءاضتقا * باتك نم ( ۳ )

 . ۷۸-۷۹ ص ةرهاقلاب ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم م ۱۹١١ _ هه 1۳١۹ ةيناثلا
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 تدجو ةلاح ةيلهاحلا نآ : ةقيقحلا هذه نم ةنيب ىلع اونوكي نأ نذإ نيسرادلل يخبني
 امثيح ةدوعلل ةلباق اأو « اهريغ ينو ةيبرعلا ةريزحلا يف ‹ لبق نم يرشبلا خيراتلا يف ارثك
 ! نورقلا نم نرق يآ ينو رصع يآ يف اهتاموقمو اهرصانع تدجو

 نم جذات سردن نأ - هقيمعتو ىنعملا اذه حيضوت لجأ نم يغبني ابر لب - سآب الو
 ‹ ةيدنهاو « ةينوعرفلا ةيلهاجلاك « ةيبرعلا ةيلهاجلا ريغ ىرحألا ةيرشبلا تايلهاجلا
 انيدلو « اهعئاقو خيراتلا ظفح تايلهاج اهلكو ‹ ةيسرافلاو « ةينامورلاو « ةينانويلاو

 هركفو سرادلا سفن نم شبغلا ناليزت نيتماه نيتطقن زربن نأ ىلع « اهنع ةيفاك تانايب
 . هرعاشمو

 . رصعل رصع نمو ةئيبل ةئيب نم انب افالتخا فلتخت ةيلهاجلا رهاظم نأ : ىلرألا
 . هللا لزنآ ام ريغ عيتتو ةيهولألا ةقيقح لهجت اهلك انآ يف اًميج يوتست اهتكلو

 فلتخ يف ةيرشب « تاعارب » نم لخت مل خيراتلا تايلهاج نم ةيلهاج يأ نأ : ةيناثلاو

 يتؤي ال يتزجلا ريخلا اذه نكلو . سانلل ريا ضعب قيقحت نم لخت ملو « ةايحلا يحاون
 ‹ ربكألا يرهوجلا رشلا ببسب « ةياهنلا يف هرثأ عيضيو « سانلا ةايح يف ةلماكلا هرامث

 نتفي ال ىتح كلذو . هللا جهنم ريغ ةايحلل جهنم عابتاو < ينابرلا ىدما ضفر وهو

 لجأ نم نظيف تايلهاحلا ضعب يف ةدوجوملا ينارمعلاو يملعلا مدقتلا رهاظمب سرادلا

 ةبسنلاب ةصاح ةفصبو « لعفلاب ةثداح ةنتفلا هذهو ! تايلهاج تسيل انآ كلذ

 ! نيرشعلا نرقلا ةيلهاجو « ةينامورلا ةيلهاجل او « ةينانويلا ةيلهاحل او « ةينوعرفلا ةيلهاجلل
 ! تايلهاج انآ ةرم يأ يف اهنع رکذی الو « تاراضح » اہنآ ىلع ئاد سردت اہنآ بہسب

 ةرابعب قلعتملا وه ناسنإللا ةايح نم دحاإو بناج ىلع تاساردلا كلت يف زيكرتلا ببسبو

 : هللا ةدابع يهو ناسنإالل ةيسيئرلا ةمهملا ىلإ هيبنتلا نود ٠ ضرألا

 .  نودبعيلالإ سنإلاو نجلا تقلح امو #

 . « .. هل كيرش ال « نيم اعلا بر هلل يتامو يايخو يكسنو يتالص نإ لق #
 : هتايح فادهأ نم فدهو ضرألا يف ناسنإإلا طاشن نم ءزج يه ضزألا ةرامع نأو

 ." « اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وه 3

 . ۵ : تايراذلا ةروس ( ۱(

 . ۱١۲-٠١۳ : ماعنألا ةروس (۲)

 . ¶! : دوه ةروس( ۳ )
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 يذلا جهنملاوه انإ « هتجرد الو يداملا نارمعلا ةيمك سيل اهيف يقيقحلا سايقملا نكلو

 ءاوهأ وه مآ < هئايبنآ يلع هللا هلزنآ يذلا ينابرلا جهنملا وه له : ةرايعلا هذه هيلع موقت

 : هللا جهنم نع اًديعب مهعماطمو مهتاوهشو رشبلا

 .'  طسقلاب سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل #
 : ءاوس دسفملاو حلصملل « ءاوس رفاكلاو نمؤملل ةحاتم ةيداملا اهتروص يف ةراعلا نآو

 . هک وظع كبر ءاطع ناک امو كبر ءاطع نم الهو ءالؤه دمن داك

 جهنملا ىضتقمب ضرألا ةراع يه ةرحتآلاو ايندلا يف ةيقابلا ةيقيقحلا ةميقلا نكلو

 : ينابرلا

 نيذلل يه : لق ؟ قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مرح نم : لق »

 ." « ةمايقلا موي ةصلاح ايندلا ةايحلا يف اونمآ

 ةرظن يف يبك ايسيئر اليدعت انلّذع دق عقاولا يف نوكن وحنلا اذه ىلع رمألا سردن نيحو
 2إ خيراثلا نوسردي مهو نيسرادلا
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 نم ديزم ىلإ ةجاح يف كلذك ىهف ةيبرعلا ةريزجلا يف ةيلهاجلا رهاظمل ةبسنلاب امأ

 . حيضوتلاو ديدحتلا
 تاراغو رسيملا بعلو رمغلا برشو تانبلا دآوو مانصألا ةدابع ركذن نأ يفكي ال هنإ

 اهدحو تسيل يهف ةيبرعلا ةيلهاجلا يف ةزراب رهاظملا هذه تناك نئلف . بهنلاو بلسلا
 . رهاظملا نم اهريغ لفغنو اهدنع فقن نأ يغبني امو « ةزرابلا

 . هللا ريغل . . ىتش تايدوبع نوسراأي ةيلهاجلا يف برعلا ناك دقل

 ‹ نيبارقلا اهيلإ نومدقيو اهيلإ نولصي « مانصألل ةحضاولا ةيدوبعلا كلت بناج ىلإف

 ‹ هللا لزنآ ام ريغب نومّرجو مه نولحیف متايح تاهیجوت -اھتنھک نم يآ - اهنم نوقلتپو
 : اعيج هروصب كرشلا نوسراي كلذبو « مهنوعبتيف

 انمرح الو انؤابآ الو نحن ءيش نم هنود نم اندبع ام هللا ءاش ول اوکرشآ نیذلا لاقو #

 . 4 ءیش نم هنود نم

 . ۲١ : ءارسإلا ةروس ( ۲ ) . ٠١ : ديدحللا ةروس ( ) ١

 . « خيراتلل يمالسإلا ريسفتلا لوح ١ باتك تثش نإ حجار ( ٤ ) . ۳۲ : فارعألا ةروس ( ۳ )

 ) ٩ ( لحنلا ةروسس : ١ .
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 يف ديعب رثآ تاذ ىرخأ تايدوبع ثالث كانه تناك ةرهاظلا ةيدوبعلا كلت بناج ىلإ

 ةيدوبعلاو « دادجأألاو ءابآلا تاثورومو ةئيبلا فرعل ةيدوبعلاو « ةليبقلل ةيدوبعلا : مہعايح

 : تاوهشلاو ىوهلل
 :“ رعاشلا هيلإ ريشي يذلا ىنعملاف

 ! دشرأ ةيزغ دشرت نإو « تيوغ 20 توغ نإ « ةيزغ نم الإ انآ لهو
 . هتيصخش بوذتو اهلخاد يف درفلا ىنفي « ةليبقلل ةيدوبعلا كلت ىلع ةلالدلا حضاو

 « اًعیلخ ١ حبصیف < هتليبق هعلخت نأ دارفألا نم درف ىلع عقوت ةبوقع ىسقأ تناك دقو

 ! نایک الو هل دوجو ال اًَعئاض

 ةيقيقح ةيدوبع - دادجألاو ءابآلا ثوروم وه يذلا - ةئيبلا فرعل عوضخلا ناك كلذك

 : هلل مهتيدوبع مهعايح عقاو يف حجرت لب « هلل ةيدوبعلل ةلباقمو ةيواسم مهسح يف فقت
 ناک ول وآ ! انءابآ هيلع انیفلآ ام عبتن لب : اولاق هللا لزنآ ام اوعبتا مه لیق اذإو #

 . 4 !؟ نودتب الو اًنیش نولقعی ال مهؤابآ
 ةيلهاجلا تسيلو ‹ ةيلهاج لك يف ةقيقحلا يف دبعي هلإ يهف تاوهشلاو ىوهلا امأ

 : رمألا اذه يف اعد ةيبرعلا

 ." & هاوه ههإ ذختا نم تیآرفآ #
 فرعل ةيدوبعلاو « ةليبقلل ةيدوبعلاو ‹ مانصألل ةيدوبعلا : عبرألا تايدوبعلا كلت

 تسيلو ‹ حيض وتلاو زاربإلاب ةريدج اهلك « تاوهشلاو ىوهلل ةيدوبعلاو «دادجأألاو ءابآلا
 ةروص يطعي ال اهدحو اهيلع زيكرتلا نأل « كلذب ةريدجلا يه اهدحو مانصألل ةيدوبعلا

 نماكلا رهوجلا نع ًالضف « اهرهاظم ثيح نم ىتح ةيبرعلا ةيلهاجلا نع ةيقيقح
 .اهءارو
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 تايلهاج نم ريثك اذه يف اهلثمو - ةيبرعلا ةيلهاجلا سردن نحنو كلذك بجو
 . سانلا ةايح يف رحآآلا مويلاب ناميإلا مدع رثأ حضون نآ  خيراتلا

 . اهرهاظمو اهائیبو اهروصع فالتخا ىلع ‹ تايلهاحلا لک یف ررکم دحاو رثآ هنإ
 رمعلا مادامف . .* ةيداملا ميقلاب ديدشلا ثبشتلاو « ضرألا عاتم ىلع بابكنالا هنإ

 . 1۷١ : ةرقبلا ةروس ( ۲ ) . ةمصلا نب ديرد وه ( ۱)

 . كلذ ىلع ةلثمألا زربأ نم ةرصاعملا ةيلهاجلاو ( ٤ ) . ۲۳ : ةيثاحلا ةروس ( ۳)
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 «قطنملاف» . . دوعت ال تضقنا اذإ ةدحاو ةصرف يه تمادامو « دودحملا رمعلا اذه وه

 ال نم نإف « يشحلا عاتملا وه عاتملاو ! ضوعت ال ةراسخ عاتم ريغب رمت ةظحل لك نأ نذإ

 ! حورلا عاثم دجي ال ةرحآلاب نمي
 !٠ ؟يدلخخ تنآ له « تاذللا دهشأ نو 0 ٠ يغولا رضحآ ىرج ازلا اذهيآ الآ

 : « تاذللا » نم نذإ بعیلف « دوجوم ریغو نکمم ريغ هسح يف دولخلا ماد اف

 ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز #
 ." ه . . ايندلا ةايحلا عاتم كلذ « ثرحل او ماعنألاو ةموسملا ليخلاو

 نمو . عاتملا تاودآ اهتاذ يه اهنأل « ةايحلا يف ةزرابلا يه ةيداملا ميقلا حبصت كلذكو

 ةوهش وأ ناطلسلا ةوهش وأ لالا ةوهش ءاوس ء سانلا ةايح ىلع تاوهشلا رطيست مث

 . تاوهشلا نم اهربغ وأ سنجل ا
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 - ةيلهاج لك هسرامت يذلا يحورلاإو يسضنلا لالضلا ىلإ تفتلن نآ يغبني كلذك

 ىلع حلت يتلا ةحلملا ةلثسألا نع باوج ىلإ يدتهع ال نيح - اهنيب نم ةيبرحلا ةيلهاجلاو
 : ةايلا برد يف نورثاس مهو رشبلا رطاحخ

 ةمكحو نيعم ردت اهءارو لهو ؟ اهنميق امو ؟ ةايحلا ىنعم امو ؟ نيآ ىلإ و ؟ نیآ نم

 ؟ ريبدت الو ةمكح الب ىضوف يه مأ ؟ ةنيعم

 ۳ رصاعملا يلهاجلا رعاشلا لوقي نيحف

 . تيثآ ينکلو < نيآ نم ملعأ ال تئج

 تیشمف اًقیرط یمادق ترصبآ دقلو
 تيب مآ اذه تثش « يقيرط يف يضمأسو

 !! يردأ تسل !؟ يقيرط ترصبأ فيك ؟ تئج فیک

 ىلإ يدتهع ال نيح ةيلهاج لك اهسرامت يتلا ةريحلاو ةلالضلا كلت نع ربعي امنإ وهف

 لكب اهنم رارفلا ناسنإللا لواح نإو « حورلاو سفنلل ةينضم ةيقشم ةريح يهو . باوجلا
 ! يسحلا ضرألا عاتم

 . دبعلا نب ةفرط رعش نم ( ) ١
 . 1٤ : نارمع لآ ةروس ( ۲ )
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 ‹ ةيبصعو ةيسفن تابارطضاو « قلقو ةريح نم هيلع لمتشت ام لكب ةرصاعملا ةيلهاجل او

 ةلثسأل ةيفاش ةباجإ دج ال نيح ناسنإلا لال حضاو جذومن . . ةميرجو تاردخو رخو
 ؟ هتایح جهنم امو ؟ هدوجو ةياغ امو ؟ توملا دعب بهذي نیآ ىلإ و ؟ ءاج نیآ نم: ةرطفلا

 !؟ ثادحألا ءارو ةمكح كانه لهو

 هنع ثدحتن نيح مالسإلا ةقيقح فرعن يكل « مزال رمأ اهلك يناعملا هذه ىلإ ةراشإلاو

 ردق ىلع هنإف . ةلودو ةمآو ةعاجو اًدرف « ناسنإإلا ةايح يف هرود ةقيقح فرعن « كلذ دعب

 ىلع فرعتن نأ عيطتسن « ةايحلا عقاو ينو ةيرشبلا سفنلا يف ةيلهاجلا « قامعأب» انتفرعم
 !مالسإلا « قاعأ»
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 يتلا ةليلقلا بنإوجلا دنع فقن الو « اهعاستا ىلع ةيلهاجلا سڏن نآ يغبني اذكه

 يف رهاظملا لك نع ثيدحلاب كلذك يفت الو « رهوجلل ضرعتت أال يتلاو « نآالا اهسردن

 يآو نامز يأ يف دوجولل ةلباق ةيرشب ةرهاظك ةيلهاجلل ضرعتت الو « ةيبرعلا ةيلهاجلا
 . . خيراتلا تايلهاحل ضرعتت الو « « يراضح» عضو يأو « ةئيب يآو ناكم

 يتلا يناعملا لك باعيتسا ىلع ارداق ةيثادتبالا ةسردملا يف ريغصلا سرادلا نوكي ال دقو

 امآ . اهنع ةطسبم ةركف فرعي نأ لاح يآ ىلع بجي نكلو ٠ لصمنا اذه يف اهيلإ انرشأ

 هنسل بسانملا ليصفتلاب ‹« هلك كلذ باعيتسا ىلع كش الو رداق وهف ريبكلا سرادلا

 . ةيلقعلاو ةيسفنلا هتاربخو
 ىلع علطي نآو ‹« عوضوملا قثاقد لكب ملي نأ هيف ضورفلاف صصختملا سرادلا امآ

 يف درو ام بناج ىلإ ‹ ةلصفم ةييرعلا ةيلهاجلا لاوحآ هنم صلختسيل يلهاجلا رعشلا
 : ةميدقلا ممألا خيراوت ىلع كلذك علطي نأو . . لاوحألا هذه نم ميركلا نآرقلا

 ةفلتخملا رهاظملا عبتتيل خلإ .. ةيدنملاو ةيسرافلاو ةينامورلاو ةينانويلاو ةينوعرفلا

 ةقيقحب لهجلا : اًعيمج اهيف كرتشملا رهوجلا ىلإ اثاد هبنتلا عم ‹ ةفلتخملا تايلهاجلل
 . هللا لزنأ ام ريغ عابتإو « ةيهولألا
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 مااساالا

 . ةيلهاجلل لباقملا هجولا وه مالسإلا

 نإف « هللا جهنم ريغ عابتاو « ةيهولألا ةقيقحب لهجلا يه ةيلهاجلا تناك ثيحف
 . هللا جهنم عابتاو « هللاب ةقحلا ةفرعملاوه مالسإلا

 . مالسإلا ةساردل ةيقيقح- ةصرف يمالسإلا خيراتلل انتسارد نوكت نا يغبنيو

 نع رظنلا فرصبو «نيملسم اننوك نع رظنلا فرصب - ةتحبلا ةيملعلا ةيحانلا نمف
 ضأألا يف تثدح ةكرح ةيأ خيرات نع ثدحنتن نآ عيطتسن ال اننإف - ةفداه انتسارد نوک

 اهثدابم نيبتنل « ةساردلاب اهتاذ ةكرحلا هذه ضرعتن نأ نود « اهبوعش نم بعش يف ترثأو
 دح يأ ىلإ : يلمعلا قيبطتلا يف ريست نآ تعاطتسا فيك نيبتن مث « اهفادهأو اہتاهاجتاو
 وآ اهنع تفرحنا دح يأ ىلإو « عقاولا ملاع يف فادهأآالاو تاهاجت لاو ئدابملا كلت تققح
 . اهتادآ يف ترصق

 نأ ىلوأ وهف « ضرألا يف ةكرح ةي عم ةتحبلا ةيملعلا ةهجولا نم انجهنم اذه ناك اذإف
 ةكرحلا مجح ىلإ رظنلاب كلذو - نيملسم اننوك نع رظنلا فرصب - مالسإلا عم كلذك نوكي
 خيراتلا ينو ‹ طيحملل طيحملا نم تدتما ضرألا يفف . خيراتلا فو ضرألا يف ةيمالسإلا
 ةقيقح يه لئاهلا مجحلا اذهب ةكرح نإو . نامزلا نم اًرق رشع ةعبرأ نم رثكأ تدتما

 اهخيرات ةساردل ةئطوت « هيلع موقت يذلا روحملاو « اهفادهأو اهميقو اهئدابم ةساردب
 خيراتلا ةسارد نوأدبي ذإ « مهتسارد يف كلذ نوعنصيل مهسفنآ نيقرشثسملا نإو . يعقاولا

 يولي يذلا ىوهلا كلذب (ثاد ةنولم مهتسارد تناك نإو « هتاذ مالسإلا ةساردب يمالسإلا
 : (! نيملسم اوحبصيو هب اونمي ن الإ ) مالسإلا نع اًديعب مهبولق

 . 4 مهتلم عبتت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت نلو #
 مهسفن دنع نم اًدسح ااف مکناہیإ دعب نم مکنودری ول باتکلا لهآ نم ررثک دو

 . 2 قحلا مه نيبتام دعب نم

 . ٠١١۹ : ةرقبلا ةروس ( ۲ ) . ٠١١ : ةرقبلا ةروس ( ) ١
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 .“ « ! میدق كفإ اذه نولوقيسف هب اودنهي مل ذٳو
 اننايك اذهو « نحن انخرات وه اذه نأ ةتحبلا ةيجهنملا تايضتقملا ىلإ انفضأ اذإف

 « مالسإلا نع ةضيفتسم ةساردب يمالسإلا خيراتلل انتسارد أدبن نأ ىلوأ نحنف «يتاذلا

 ىلع وه ءيش يأ خيرات نوملاع نحنو هخيرات رياسلف « قيرطلا لوأ نم هيلع فرعتن انلعجت
 ‹ قيرطلا ماعم انل نيبي يذلا « فاشكلا » انعمو خيراتلا اذه رياسنو « ديدحتلا هجو

 . ةداحلا نع فرحنا نيأو « حيحصلا هطحخ يف خيراتلا راس نبأ انتسارد ءانثآ يف ملعنل

 نيبو اننيب اًديدج افراعت ميقن نآ ةساردلا هذه فادهأ نم نأ كلذ ىلإ انفضأ اذإف

 هيلع هللا لص - هللا لوسر ربح اك « عقاولا يف هنع ءابرغ انحبصأ اننأل « مالسإلا

 نم نأ (ک « ءابرغلل یبوطف « أدب اک اًبیرغ دوعیسو اًبیرغ مالسإللا ادب :- ملسو
 اهيلع تشغو اهترثعب يتلا ‹ ةدوقغملا انتيتاذ ىلع - خيراتلا لالخ نم - فرعتلا اهفادهأ

 ًادبم يف مالسإلل ةساردلا هذه لعجب هلك كلذف . . ةريثك تافارحناو ‹ ىتش ةليخد تارايت

 . هنع صيحع ال ارمآ يمالسإلا خيراتلا ةساردل انضرعت

 ! انتسارد يف بناجل ا اذهب ينعن ام لقآ امف كلذ عمو

 رمألا اذه لكن اهنآك وأ . . حاضيإ ىلإ جاتحت ال ةملسم ةييدب هنأ ىلع رمألا ذخأن انك

 سرد يف یرخآ ةرم هنع ملكتن نآ هل رربم ال يذلا راركتلا نم ىرنو ‹ نيدلا سرد ىلإ

 امامت دعبت نأ يغبني خيراتلا ةسارد نأ - « ةيناملعلا » ىودعلاب - ىرن امنأك وأ . . خيراتلا

 ! ثحبلل « ةيملعلا حورلا » نيدلا دسفي ال ىتح <« « نيدلل » لظ يآ نع

 ! ررت ال اهلك تارریملا هذهو

 نيدلا سرد الو . . حاضيإ ىلإ جاتحت ال ةملسم ةيهيدب داع ةيناثلا هتبرغ يف مالسإلا الف

 ةيملعلا حنورلا الو « ملسملا سرادلا هيلإ جاتحي يذلا مالسإال لماشلا ريسفتلا كلذ يطعي

 ! « مالسإلا »ىلع فرعتن الآ « مالسإلا خيرات » سردن نحنو انيضتقت

 انتسارد لالخ نم مالسإلا نع ءايشأ ةعضب عقاولا رمألا مكحب ملعتن اننأ ةقيقحو

 نع اهتيعونو اهمجح يف اشك ديزت ال اهنأل ‹ يفكت ال ةيلاحلا اتروص يف اهنكلو . ةيخيراتلا
 حم نييقطنم اذه يف نوكن دقو ! ةيلهاجلا نع اهيطعن يتلا ةرثعبملا ةرصاقلا تامولعملا

 ةريصبلا بحاص لاق اك مالسإلاب انتفرعم نوكت ةيلهاجلاب انتفرعم ردق ىلعف ! انسفنأ

 ) ١( فاقحألا ةروس : ١١ .
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 نع ةديعب ةيئزج ةيلهاخلاب انتفرعم تناك اذإف . - هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ةذافنلا

 كردن مل اذإو ! ةروصلا سفن ىلع مالسإلاب انتفرعم نوكت نأ عقوتن نأ انلف « لومشلا

 نآ انل ینا لب ؟ مالسإلا اھموق فیک فرعن نآ انل یتاف « اہتالکشمو ةيلهاجلا تافارحنا
 تناك انآ كردن ال انمدام . .اهميوقتل لزن دق هنأ وأ « الصأ اهموق دق مالسإلا نأ فرعن
 !؟ ميوقت ىلإ ةجاح يف تناك اهنأ وأ « ةدوجوم

 نم مالسإلا ىلع فرعتلا ةلواغ نع ثدحتن نحنو - انه دارطتسالا نم نوکي دقو

 ‹ اهنم مالسإلا فقومو ةرصاعملا ةيلهاجلا نع ثدحتن نأ ةيبرعلا ةيلهاحل اب انتفرعم لالخ

 هجو ىلع انل فشكت ةيلهاحلا هذه تافارحنال انتسارد نإ ةرباع ةراشإ يف لوقن انكلو

 يذلا دازلاو « ةيلهاجلا اهيف تفرحنأ يتلا ثاذلاب بناوحل ا كلت يف مالسإلا ايازم ديدحتلا

 طارصلا ىلإ ايدهيو اهتافارحنا مّرقيل ةلاضلا ةيرشبلل مويلا همدقي نأ مالسإلا عيطتسي
 تفشكنا « اهروصق يحاونو ةيلهاجلا هذه ضارمآ ىلع فرعتلا يف انقمعت املكو . ميقتسملا
 لاق اك « لبق نم انيلع ةيفاخ تناك ابر مالسإلا ةمظع نم بناوج هتاذ تقولا يف انل

 . « ءايشألا زيمتت اهدضبو » : ميدقلا رعاشلا
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 ةدابعو كرشلا ذبنو « هدحو هللا ةدابع ىلإ سانلا اعد مالسإلا نإ - قحب - سانلل لوقن

 .مانصألا

 ذہن نوكي فيكو « هدحو هللا ةدابع نوكت فيك - بلغألا يف - مم لوقن ال اننكلو

 ! مانصألا ةدابعو كرشلا

 يتلا ىرحألا ناثوألا لفغنو « اهدحو ةيسحلا مانصألا ةدابع ىلع رمألا رصقن نيح اننإف

 ىوهاو « دادجألاو ءابآلا فرعو « ةليبقلا : ةيبرعلا ةيلهاجلا يف ةدوبعم تناك

 ‹ ةدابعلا كرشو داقتعالا كرش وأ « هدحو داقتعالا كرش ىلع كرشلا رصقنو . . تاوهشلاو

 ساللا انفرع دق نوكن الو « « هللا الإ هلإ ال » قح ايفو دق نوكنال . . عابتالا كرش لفغنو

 ! مالسإلا اهيلإ اعد يتلا ةوعدلا ةقيقححب

 نم ١ ليقتسملا تاعقوت » لصف اهميوفت يف مالسإلا جهنمو ةرصاعملا ةيلهاجلا تالالتحخا لوح تئش نإ عجإر ( )

 . « رصاعملا ماعلا لاوحأل ةيمالسإ ةيؤر » باتك
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 ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف شاب نمؤيو توغاطلاب رفكي نمف #: ىلاعت لوقي
 ,“') هاف ماصقناال

 نايغط يذ لک وه ) : هلوقب « توغاطلا » هللا هجر يربطلا ريرج نبأ مامإلا فرعيو

 ناك اًتاسنإ ‹ هل هدبع نمم ةعاطب امإو « هدبع نمل هنم رهقب ام] « هنود نم دبعف « هللا ىلع
 .“ «ءیش نم ناک ام اتئاک وأ « انص وا « اتٿو وأ « اًناطیش وأ «دوبعملا كلذ

 كرت درج نم ريثكب ربكأ ءيش هلل ةدابعلا صالخإو توغاطلاب رفكلا نإف مث نمو
 لمشي « لماك ةايح جهنم هنإ . . دبعتلا رئاعشب هللا ىلإ هجوتلاو ةسوسحملا مانصألا

 : ناسنإلل يكولسلا عقاولا لمشي ابك « رعاشملاو تاروصتلا

 ." ..  هل كيرش ال ‹ نيم اعلا بر هلل يتامغو یایخو ۰ يكسنو يتالص نإ لق #
 ‹ عضو لك نع ةيعرشلا عزنو ءهللا الإ دحأ لكو « ءيش لك نع ٠ ةيهولألا » عزن هنإ

 الإو . . هلک كلذ نم ءيش ةعاطإ مدع يلاتلابو « هللا هب نذآي ل فرع لکو « عرش لکو

 . هللا ةدابع نم اوجرحخ دقف ةعاطلاب سانلا هل ناد اذإ ٠ توغاط ىلإ لوحت

 هلل اابثإو ‹ دوجولا يف ءيش لك نع ةيهولألا ىفن « هللا الإ هلإ ال ١ ىنعم ناك اذإو

 ‹ انتايح يف ةلماش تايضتقم هل نوكت نآ دبال ةقيقحلا هذہب ناہیإلا نإف ۰ كيرشالب هدحو

 . « نيدلا » يف اهتلحدأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغت ال

 ودع مكل هنإ ناطيشلا تاوطحخ اوعبتت الو ةفاك ملسلا يف اولخدا اونمآ نيذلا اأ اي #
Cf 

 . ںیم

 ةيئزج يأ نإف . . مکنم دحاإو لک سفن ةفاکبو » مكسفنآ ةفاكب نيدلا يف اولخدا يآ

 ! نيبم ودع مكل وهو . . ناطيشلا هديصتي ديص يه انإف نيدلا يف لخدت ال مكنم
 ريثك دنع تراص دقف « تايدبلاب هبشأ انوکو « ةقيقحلا هذه ةطاسب نم مغرلا ىلعو

 ةيناثلا ةبرغلا بسب ءاوس « حرشلاو نايبلا نم ريثك ىلإ جاج اًبرغتسم ارمآ سانلا نم
 نأ هتصالخو « يركفلا وزخلا عم ءاج يذلا « نيدلل فرحملا موهفملا ببسب وأ « مالسإال
 ! ةايحلا عقاوب اه ةقالع الو « بلقلا اهلحم « برلاو دبعلا نيب ةقالع نيدلا

 )١ ( ةرقبلا ةروس : ۲۵٠١ .

 ۲( ةنس ۳ ط ) ۱۹ /۳ يربطلا ریرج نبا ریسفت  ۱۹١۸رصمب يبلحلا يابلا ةبثكم ( م .

 )۳( ماعنألا ةروس : ١١۲-۱١۳ . ) ٤ ( ةرقبلا ةروس : ۲١۸ .
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 « دحأو هللا نأب داقتعا هنآ نيدلا رمأ نم سانلا نم ريثك هروصتي ام ىصقآ نإف كلذل

 ةثجرملا عم اولوقي مل نإ اذه . . هلل جحو مايصو ةاكزو ةالص نم ةيدبعتلا رئاعشلاب هجوتو
 ! نايإلا ىمسم يف الحاد لمعلا سيلو « رارقإلاو قيدصتلا وه ناييإلا نإ

 ليوحتو « نيملسلا دالبل يبيلصلا وزغلا لعفب مكحلا نع هللا ةعيرش ةيحنت تناك دقل
 حم « نيملسملا نم ةرحأتملا لايجألا ةايح يف عقاو رمأ » ىلإ - ةيركسعلا ةوقلاب - كلذ

 جيرخت يف اًببس « ناسنإلاو ةايلاو نوكلا نع ةيناملعلا تاروصتلاو راكفألل مئادلا خصضلا
 ذاختا نأو ! هللا الإ هلإ ال ضقني هللا لزنآ ام رغب عيرشتلا نآ روصتتال نيملسملا نم لايجأ
 وأ نيسنجلا تاقالع وآ عمتجملا تاقالع وأ داصتقالا وأ ةسايسلا يف اًجهنم ةينالعلا

 يدانت يتلا « ةثادحلا » نأ وآ ! هللا الإ هلإ ال ضقني خلإ .. نفلا وآ ملعلا وأ ركفلا

 ةقالطنا » لغت لالغأ هنآ ساسأ ىلع هريمدتو ‹ هيلع درمتلاو « ميدق لك نع يلختلاب
 نإ لوقت يتلا ثيدحلا ملعلا « تافارخب» ميلستلا نأ وأ ! هللا الإ هلإ ال ضقنت « ناسنإللا
 نإ وأ « قلحلا ىلع اہتردقل دح الو ءيش لک قلخت « ةعيبطلا » نإ وأ ‹ ةيدبأ ةيلزأ ةداملا
 ! ثا الإ هلإ ال ضقني ( ! ) ۲۰۱٠٠۰١ ةنس وأ ۲۰۰ * ةنس ةايلا قلخيس ناسنإلا

 الإ سانلا نم ريثك هبعوتسي ال اًرمأ - اهتهادبو اهتطاسب ىلع - هللا الإ هلإ ال تراصو
 : هنولداجي بيعش موق ناك اہک اآش یف نولداجی سانلا نم موق راص لب ‹ دیھجلا دھجلاب

 .7 4 !؟ ءاشن ام انلاومآ يف لعفن نآ وأ « انۋابآ دبعی ام كرتن نآ كرمأت كتالصأ #
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 نم ثك يف هتغل تناك نإو « اًيفاو ةدابعلا كرشو داقتعالا كرش ىف بوتكلا نوکی دقو

 ىلع ادر بتك دق ناك هنم ثك نأل « سرمتملا ريغ رصاعملا ئراقلل ةبسنلاب ةبعص نايحأألا

 نيذللا حوضولاو ةطاسبلا دقفو ‹ ةيمالكلا ةيفسلفلا ةغبصلاب غبطصاف « ةغئارلا قرفلا

 اياضقلا نم هريرحت مزلف - ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسر ةنسو هللا باتك يف رمألا اهب ضرع
 بطاخت يتلا « ةرشابملا ةحضاولا ةنسلاو باتكلا تاررقم ىلإ هدرو < ةيمالكلاو ةيفسلفلا

 ىلع بترتملا يكولسلاو ينادجولا ىضتقملا ىلإ ناسنإلا كرحتو « اعم نادجولاو لقعلا
 .“ناإلا

 نأ نقوي ىتح « رصاعملا ملسملل نايبلا نم ديزم ىلإ ةجاح يف وهف عابتالا كرش امأ

 . A۷ : دوه ةروس ( 4 )

 u « يمالسإلا روصتلا تاموقم ١ باتک ةدوشنملا ةباتكلل اجذومت رظنا ( ۲ )



 عمجأ ول رمالا نأو « كرش هلا عرش ريغ عرشب ىضرلا نآو « كرش هللا لزنأ ام ريغب عيرشتلا

 باتكلا تاررقمل اضقانم ناك اذإ ةيعرش هيطعي ال كلذ نإف « هلك «! رضحتملا» ماعلا هيلع

 نع دادترالاو داحلإلا ةيرح ىلع هعامجإو « ةأرملا روفس ىلع مويلا هلك ماعلا عامجإک ‹ ةنسلاو

 ! هللا لزنأ ام ريخب مكحلا ىلع هعامجإو « نيدلا

 e 8% ډک

 ىلع لبقم وهو مالسإلا نع يمالسإلا خيراتلا سراد اهذخأي نأ ديرن يتلا ةروصلا ام

 ؟ خيراتلا ةسارد

 نآ رابتعا ىلع « بسحف ةضيرعلا طوطنللا لع لمتشت ةلمجم ةررص لاحلا ةعيبطب اإ

 رحلالا اهضعبو « ةيمالسإلا ةفاقثلا سرد وآ « نيدلا سرد اهضعبب لفكتي ليصافتلا

 . مالسإلا ردصو ةثعبلا ةرتف ةصاحخو « اهعاذ يمالسإلا خيراتلا ةسارد هب لفكتت

 : ةساردلا هذه ةمزاللا ةضيرعلا طوطا ضعب هذهو

 هيلع هللا ىلص - دمحم ىلإ حونو مدآ ندل نم اًعيج ءايبنألا نيد مالسإلا نأ ( ) ١

 ةدايعلا صالخإ ىلإ ارعد مهلکو « هللا الا هلإ ال : ديحوتلا ةملكب اوءاج مهلك  ملسو

 مآ « اًمانصأ مآ اوناک ارشب ; روصلا نم ةروص يآ يف ةاعدملا ةآالا رڼو « كرشلا دبنو « هلل

 . نوكلا يف هللا قلخ امم ىرحخآ تانثاک

 : ةرطفلا نيد هنأو

 تسلأ : مهسفن ىلع مهدهشآو « مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ينب نم كبر ذحأ ذإو #
 .  اندهش ! یلب : !ولاق ؟مکبرب

 ةيرشبلا يف لصألا نو . ةغيبلا تافارحنا اهفرحت مل ام اًيئاقلت هيلإ هجتت ةميلسلا ةرطفلاف

 لوقي اک ال - ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسر ربخأ اہک اھیلع یراطلا وہ رفکلاو ‹ ناہیإلا
 . يهاجلا نايدآلا ةنراقم ملع الو « يلهاجل ا نايدألا خي رات ملع الو «يلهاجلا عايتجالا ملع

 ‹ كرشلا وه روطت يذلا انإ « ةيلهاجلا « مولعلا » كلت معزت اك روطنت مل ةديقعلا هذه نأو

 «ملع نم مهيدل ام ىدمو « رشبلا لاوحأب رثأتي مث نمو « ةيرشب ةعانص هنأل

 ) ١ ( فارعألا ةروس : ۱۷١
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 ةدابع وأ « بألل ةدابع ةرم نوكيف « مهوح نم ةئيبلابو يداملا نوكلاب مهكاكتحا ىدمو
 ةدابع وأ مانصألل ةدايع وأ « كالفألل ةدابع وأ « ةعيبطلا ىوقل ةدابع وأ < مطوطلل

 يف ثداح وه اک ) ةفارحلاو تاوهشلاو ىوهلل ةدابع يأ < ءيش ريغل ةدابع وأ ءرشبلل

 نإ ! نيدلا طخ سيلو « نيدلا نع فرحنملا طخلا وه هلك اذه نكلو ( ةرصاعملا ةيلهاجلا

 «هدعب نم لايجأ ةرشعو « مدآ هيلع ناك يذلا وه - مالسإلا طخ وه يذلا - نيدلا طح

 هللا تاولص دمحڅو یسیعو یسومو « میهاربإو ۰ بیعشو حلاصو دوهو « حون هيلع ناکو
 رادم ىلع لسرلا ءال تنمآ يتلا ممألاو ماوقألا هيلع تناك اك « اًَعيج مهيلع همالسو

 . خيراتلا

 يقتلت نمؤملا ناسنإللاو . . هدمحب حبستو هل دجست « هلل ةدباع هلك نوكلا ةرطف نأو

 نم رفك نم الإ- اهلك ةقيلخلا نيد  مالسإلا اذه نع ذشي الو < هلك نوكلا ةرطف عم هترطف

 ۰ . نجلاو رشبلا

 موجنلاو رمقلاو سمشلاو « ضرألا يف نمو تاومسلا يف نم هل دجسي هللا نأ رت ملأ
 .“" # . . باذعلا هيلع قح ريثكو « سانلا نم ريثكو باودلاو رجشلاو لابحل لاو

 ‹ هدمحب حبسي الإ ءيش نم نإو « نهيف نمو ضرألاو عبسلا تاومسلا هل حبست #
 ."  مهحيبست نوهقفتال نكلو

 ال نيعأ مو « اهب نوهقفي ال بولق مح « سنإلاو نجلا نم ايثك منهج انآرذ دقلو #
 مه كئلوآ . لضأ مه لب ماعنألاك كثلوأ « اهب نوعمسي ال ناذآ مهو ءاہب نورصبی

 . “٠ه نولفاغلا

 مكحتت يتلا ةفئازلا ةلآلا لك يفت انعم - مالسإلا رهوج وه يذلا - ديحوتلا نآ ( ۲)
 لمعت هحور قالطإو « اهلك ةفئازلا تايدوبعلا نم ناسنإلا ريرحت مث نمو . ناسنإلا يف

 يتلا « هرماوآو هللا جهنمب هتاذ تقولا يف ةديقتم « فئاز ديق لك نم ةقيلط « اهتقاط لكب

 . ةرحلالا ةداعسو ايندلا ربح اهب ققحتي

 اوفلتخاف قحلا نم ةعيرش ىلع مهلك نورق ةرشع مدآو حون نيب ناک » : لاق - هنع هللا یضر - سابع نبا نع (۱ )

 . مکاحل لاو ریرج نبا هاور ٩ نیرذنمو نیرشبم نییبنلا هللا ثعېف

 . 1۸: جحا ةروس ( ۲ )

 . ٤٤ : ءارسإلا ةروسس (۳ )

 . ۱۷۹ : فارعألا ةروس ( ) ٤
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 يف ةيريرحت « ةروث » لكف . . ةيرشبلا خيرات يف ةيريرحت ةكرح ربك وه اذهب مالسإلا نو
 ةيئزج فدهتست تناك - تافارحنا نم اه ةجيتن وأ اهيف عقو مع رظنلا فرصب - خيراتلا
 ‹ نايكلا ةيقب لمبو اًديدش ازيكرت اهيلع زكرت « ةيعقاولا هتايح وأ ناسنإلا سفن نم ةدحاو
 فاكعملا زيكرتلا مدعو « ةنيعم ةيثزج ىلع دحلا نع دئازلا زيكرتلا ةجيتن كاردإ نع رصقتو

 ةأايح يف للخلا ءاقبو « هللا ريخل ةيدوبعلا ءاقب ئاد ةجيتنلا نوكتف « هلك نايكلا ىلع

 ! ضرألا يف داسفلا ءاقبو « ناسنإلا

 ام ملعيو « قلخ نم ملعي يذلا « ريبخلا فيطللا دنع نم لزنملا  هدحو مالسإلاو

 « ةدحاإو ةلمج اهلك ةفئازلا تايدوبعلا نم ناسنإللا ررحي يذلا وه - هل حلصي امو هحلضي

 . هاوس نود هدحو هللا جهنم نم دادمتسالاو ‹ كيرش نود هدحو هلل ةدابعلا هيجوتب

 يذلا يقيقحلا هلإلل ةهجوم اهأل ةقحلا ةيدوبعلا يه اهنوك نع ًالضفف « هلل ةيدوبعلا امأ

 كلامو ايندلا ةايلا كلام « تيمملا ٠ ييحملا ء ربدملا نميهملا قزارلا قلاخلا « هريغ هلإ ل

 لاق يذلا مركملا هلوال ةهجوم األ « ناسنإللا مركت يتلا ةيدوبعلا يهف . . نيدلا موي
 : هناحبس

 ىلع مهانلضفو تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا يف مهانلمو مدآ ينب انمرك دقو
 . () هک ا يضفت دد انقلخ نع رثٹک

 هليحتف هتاوهشب هدبعتست امنإ ‹ هب ةقئاللا هتمارك ناسنإلا حنمت ال ةفئازلا ةهلآلا امتيب

 ةيسايس « هيلع اهنم ةعقاولا طوغضلاو « اهتوربجب هدبعتست وأ « ناويلا نم لضأ اًتاويح
 هتمارك نم دقفيو « لذتيسف « ةيركف وأ ةيعامتجا وآ ةيداصتقا وأ طوغضلا هذه تناك
 يف مهعيج ديبعلاو ةداسلاو « ديبعو ةداس ىلإ سانلا بلقنيو « توغاطلل هعوضحخ ردقب
 ! ناسنإلاب قئاللا عضولا ريغ

 يف اهن دوعي الف « تيغاوطلا كلت ىلع ىلعتسي قحلا ناميإلا لاب ناسنألا نمؤي نيحو
 لمحتیف . . هتلتق ناو . . هتارورض نم هتمرح ناو « هتبذع نإو « هتذآ نإو «نزو هسح

 : هل نولوقي مهو نوعرف ةرحس تام اک اهيلع اًيلعتسم تومي وآ « اهيلع اًيلعتسم اهءاذیإ
 يف لقثأ ايآو ؟ مظعأ ااف ' € ! ایندلا ةايحلا هذه يضقت امنإ ! ضاق تنآ ام ضقاف#

 مأ « هباوص هتدقفأف ناطلسلا ةوهش هتدبعتسا يذلا نوعرف : يقيقحلا نازيملا

 ۷٣ : ءارسإلا ةروس ( ) ١

 . ۷۲ :هط ةروس( ۲)
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 مهحاورأ ىلع هل ناطلس ال هنأب هوہاجو « ةيغاطلا ناطلس اودحتف اونمأ نيذلا ةرحسلا
 ىتلا سوفنلا : ةمساحلا ةعاسلا يف ةنينأمط رثكأ ناك ايآو ؟ مهب لكنو مهلتق نإو
 اپناطلس ضرف نع اهزجع اهزهو ام زلز يتلا سوفنلا مآ  ةيضرم ةيضار اهر ىلإ تدعص
 ؟ ناميإلاب نيلعتسملا نينمؤملا ىلع

 هردص يف لغت داقحالاو تومي ةيغاطلا نكلو . . نوتومي ءادهشلاو « تومي ةيغاطلاو

 ةريس خيراتلا يوطي مث . . ةنئمطم ةيضار بولقب نوتومي ءادهشلاو « هسافنآ ظفلي ىتح
 دنع ءايحأ . . ءايحأ ءادهشلا ىقبيو « اوركذ الك مهب لحت يتلا ةنعللا نم الإ ةاغطلا

 . . خيراتلا ةركاذ يف ءايحأو « مير

 ؟ يقيقحلا نازيملا يف لقثآ ايآو ؟ مظعأ اأ

 قئاللا ناكملا يف هتعضوف « يقيقحلا ريرحتلا « ناسنإلا » تررح خيراتلا يف ةكرح يآو
 دوعي الف « هسح نم اًعيج تيغاوطلا ليزت يتلا ةكرحلا كلتك « ةزعلاو ةماركلا ناكم « هب

 لخاد نم هکرحي يذلا هتاوهش توغاط یتح « اهيلع هنامیاب يلعتسيو ءاتزو اه ميقي
 . . ناطيشلل ةيطم هلعجيو «هسفن

 نوحبصيف مهسفنأ لخاد نم سانلا رحيم يذلا . . ينابرلا جهنملا هنإ . . ديحوتلا هنإ

 | ثازجعملا هبشي ام عنصت « ةرمعم ةيناب « ةايحلا عقاو يف ةلعاف ةينوك ىّوق
 اهكولس ينو ةيلخادلا سفنلا ةينب يف غلاب رثآ وذ - وحنلا اذه ىلع - ديحوتلا نآ ( ۳ )

 : اههاجتا ديحوتو ناسنأإلا تاقاطل هعيمجت ةهج نم « كلذك يعقاولا

 نایوتسي له لجرل الس الجرو نوسکاشتم ءاکرش هيف الجر الشم هللا برض #
 . ي 5م

 قلقلا نوبي نيذلا ٠ نيسكاشتملا ءاكرشلا ىلع قيرطلا عطقي هللا ىلإ هجنملا ديحوت نإ

 ‹ ةيبصعلاو ةيسفنلا ضارمألا رثكتف « ةيلهاجلا يف سانلا سوفن يف عايضلاو ةريحلاو

 نم رارفلا نولواحجيو « مهبولق ةنينأمط نودقفي نيح « تاردخملاو رمخلا سائلا نمديو
 : هللا ركذب ةنئمطم ةنمؤملا بولقلا |منيب « مهمانمو مهوحص يف مهقحالت يتلا ممتريح

 ." ج بولقلا نئمطت هللا ركذب الآ . هللا ركذب مہبولق نئمطتو اونمآ نيذلا #
 : هتايحو ناسنإللا نايك يف ةريثك ءايشأ هتاذ تقولا يف دحوتت هللا ىلإ هجتملا دحوتي نيحو

 . ۹ : رمزلا ةروس ( ۱ )

 :YA دعرلا ةروس ( ۲ )
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 دحوتتو . حورلاو دسجلا دحوتيو . ةدابعلاو لمعلا دحوتيو . يونعم لاو يدالا دحوتي

 ! ةرحكلاو ايندلا

 ةدحاو لعجيف « حورلا بلاطمو دسحلا بلاطم نيب قرفي ال مكحملا ينابرلا جهنملا نإ

 ! الك ! ىرخألل ةضقانم وأ ىرحألا باسح ىلع لمعت اهنم

 ." #4 ايندلا نم كبيصن سنت الو ةرحآلا رادلا هللا كاتآ يف غتباو

 نيذلل يه : لق ؟ قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرح يتلا هللا ةنيز مرح نم : لق #
 ." « ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحخلا ين اونمآ

 نمف « ءاسنلا جوزتأو « مانو موقأو « رطفأو موصأ ينكلو « هلل مكدبعأ ينإ الآ #

 ." !  ينم سيلف يتنس نع بغر
 ء ةرخآلل لمعلاو ايندلل لمعلا نيب لاصفنا ال مث نمو . ةرحأآلاو ايندلا نيب لاصفنا ال

 . ةدابعلا نيبو سانلا حلطصم يف لمعلا نيب يأ

 ...O هل كيرش ال نیلاعلا بر هلل يتاغو یایعو يکسنو يتالص نإ لق #

 . . حورلاو دسجلا نيب لاصفنا الو

 ء ةلاح يأ يف ًأزجتي ال هنكلو « هحورب اًتايحآو « هدسجبب اًتايحأ حني دق ناسنإلا نإ

 . حورلا ةخفن نع نيطلا ةضبق هيف لصفنت الو

 دسعلا بناج ىلع زكرث . رحآلا تهز ىتح نيبناجلا دحأ ىلع زكرت تاد تايلهاجل او
 يف ةرصاعملا اهتثيرو لعفت اكو « لبق نم ةينامورلا ةيلهاجلا تلعف اك حورلا قهزت ىتح

 ةيكودنهلاو ةيذؤبلا تلعف امك « دسجلا قحست ىتح حورلا بناج ىلع زكرت وآ . برغلا

 يف |هنيب نزاويو ‹ حورلاو دسحلا نيب طابرلا دقعي يذلاوه مالسإلاو . . ةسيئكلا ةينابهرو

 . ةرطفلا نيد اضيأ بناجل ا اذه نم نوكيف « هتاذ تقولا

 عوجلا يف لثمتت ةيدسج سيساحأ مايصلاو . حورلاب تابخإو دسحجلاب ةكرح ةالصلا
 ىلاعتو هناحبس هللا عم ةيبلق ةلصو يدؤي لام ةاكزلاو . بلقلا رمعت ىوقتو «شطعلاو

 دهجو ةلئاه ةيحور ةقالطنا جىل او . لاملا مهيلإ يدؤي نيذلا نينمؤملا عم ةرحألاب روعشو

 ملاعب هناميزو بيغلا ملاعب .ناسنإلا نايإ كلذك لصفني ال ينابرلا جهنملا يفو

 . "۲ : فارعألا ةروس ( ۲ ) . ۷۷ : صصقلا ةروس ( ) ١

 . ۱١۲-٠١۳ : ماعنألا ةروس ( ٤ ) . ناخيشلا هجرحآ ( ۳)
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 ةفرعملل عبنم اهالك . . ملعلاو نيدلا . . يداملا نوكلاب هتفرعمو هللاب هتفرعم . . دوهشلا

 . ماصف الو مداصت الو ضراعتالب « بولطم امهالکو

 ةمهم يدؤي « ناييإلا ناكرأ نم يسيئر نكر وهو « رحآلا مويلاب ناميإلا نآو ( ) ٤

 « للاب نايإلاب هنرقيو « اًديدش ازيكرت مالسإلا هيلع زكري اذهو « ملسملا ةايح يف ةمخض
 منأب نوقفانملاو رافكلا فصويو « رحآآلا مويلابو هللاب نونمؤي مهنأب نونمؤملا فصويف
 . رحلآلا مويلاب الو للاب نونمؤيال

 ًاجلي الو - هتاوهش « طبض » ىلع ناسنإلل ربكألا نيعملا وه رحآلا مويلاب ناميإلا نإ

 ريغ ديقلاب اًيضار هتاوهش ىلع دويق نم هللا هضرف ام ملسملا لبقتيف - « تبكلا » ىلإ مالسإلا
 ةعاط ايندلا يف ناسنإلا هكرتي دحل ا نع دئاز عاتم لك نأ ىلإ نئمطم هنأل « نامرحلاب رعاش

 تدعأ ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج يف ةفعاضم افاعضأ ةرحنآلا يف هنع ضوعيس هلل

 قوف كلذو .. رشب بلق ىلع رطح الو تعمس نذآ الو تأر نیع ال ام اهيف ‹ نيقتملل

 ةوهشلا هتنيز نإو هيف ريخ الف هنع یہ ام لکو ‹ ریخ وھف هب هللا رمآ ام لک نآب ناییإلا
 . ناسنإلل

 ىلعو « هللا ليبس يف داهجلا ىلع ربكألا ثعابلا وه رخأآلا مويلاب ناميإلا نإف كلذ قوفو
 - نيدلا اذهف . ملسملا عمتجملا ةينب يف روغلا قيمع رم امهالكو . . ريخلا لامعأب عوطتلا

 - هعاونأ عيمجب - داهحلاو . رتفی ال مئاد داهج ریغب ضرألا يف موق ال - یرن فوس اک

 امو « رحآلا مويلاب ناميإلاو . حابملا لالحلا نم ىتح-- َعَنْمُي وأ - عنتمي نأل ناسنإلا ضرعي

 اذه كرتي نأ - بذعتسي لب - لهستسي قحلا نمؤملا لعجم < ايندلا عاتم نع ضوع نم هيف

 ىلع ضرف نيدلا اذه نآ اک . هتنج يف اًعمطو « هتاضرم يف اًبحو < هللا ىلإ اًبرقت عاملا

 هنكلو « اهنودب هرمآ ميقثسي ال عمتجملا نآ هللا ملعي يتلا فيلاكتلا نم ىندألا دحلا سانلا

 ىوتسم ىلإ ةرورضلا ىوتسم نم عمتجملا يقتريل ىندآلا دحل ا ءارو امب عوطتلا سانلل ببح
 : هللا ىلإ اًبرقتو « اًرهق ال اًعوطت ناسحلإلا

 هنإف هارت نکت مل نإف ‹ هارت كنآك هللا دبعت نآ : لاق ؟ ناسحلإلا امو : لاق .. »

 . كاري

 ةنسحلا نأب قيمعلا نايإلا كلذ نم رثكأ فيلكتلا ءارو ايب عوطتلا لع ضحي ءىش الو

 . ملسم هاور ‹ مکنید رمآ مکملعی مکاتآ لیربج اذه ٹیدح نم (۱)
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 مويلا يف هنع ضوعيس فيلكتلا ىلع دئاز دهج نم ناسنإلا هلذبي ام نآو « اهاثمآ رشعب
 : فشأو « ىهشآو « ىلعأ عاتمب رحنآلا

 ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا رطانقلاو نيئبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز #

 لق . باآملا نسح هدنع هللاو « ايندلا ةايحلا عاتم كلذ . ثرحل او ماعنألإو ةموسملا ليخلاو

 نيدلاخ راہألا اهتمت نم يرجت تانج مهر دنع اوقتا نيذلل 1۴ مکلذ نم ريخب مکبنؤآ

 رفغاف انمآ اننإ انبر نولوقي نيذلا دابعلاب ريصب هللاو . هللا نم ناوضرو ةرهطم جاوزآو اهيف

 نيرفختسملاو نيقفنملاو نيتناقلاو نيقداصلاو نيرباصلا . رانلا باذع انقو انبونذ انل
 .) هک راحسألاب

 ىلإ اعدو . « ارقا »- ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسرل ىلاعت هلوقب أدب نيدلا اذه نآ ( ) ٥

 نوكلا يف هردق هللا اج يرجي يتلا ةينابرلا ننسلا ربدت ىلإو < هللا توكلم يف رظنلاو ركفتلا
 اهتيلباق مدعو ننسلا هذه تابث ىلإ ناسنإللا رظن تفلو « ءاوس رشبلا ةايح يفو يداملا

 ناسنئإلا زفحت نأ اهنأش نم اهلك تاهيجوتلا هذهو . . رشبلا ءاوهأ عم لدبتلا الو لوحتلل

 نوكلا امو « ةينابرلا ننسلا اعهيف لمعت نيذللا نيلاجملا يف مظنملا « يملحلا » ريكفتلا ىلإ
 تقو نوملسملا اهب ماق ةلتاه ةيملع ةكرح ىلإ تدأ دق لعفلاب اهنآو . ةيرشبلا ةايحلاو يداملا

 ةينابرلا تاهيجوتلا نم ةفلطنم اأ اهيف ام زربآ ناك « مالسإلاب حيحصلا مهكسمت

 ‹ ةرحلآلاو ايندلا قيرط ديحوت يهو نيدلا اذه ةيصاخ اهيف تلثقو « اهطباوضب ةطبضنمو
 . ماصفنا الو ضقانت الب سوسحملاب نايإلاو بيغلاب ناميإلا نيب عمجلاو

 ةرايعو « هللا قزر نم لكألاو ضزألا بكانم يف يملا ىلإ نآرقلا تاهيجوت نإ مث
 نأ انأش نم ‹« ضأألاإو تاومسلا تاقاط نم ناسنإلل هللا رخس امن ةدافإلاو ٠ ضرألا

 نع ًالضف “"” اهليمجتو اهنيسحتو ةايحلا ةيقرت يف يويحلا هطاشن لذب ىلإ ناسنإلا زفعت
 ماق ةلئاه ةيراضح ةكرح ىلإ تد دق لعفلاب اأو . اهليهاجج فشكو ضرألا يف ةحايسلا
 مهب تلح يتلا ضارمألا مهب دقت نأ لبق مهتيويحب نيظفتع اوناك نأ تقو نوملسملا اهب
 تاهيجوتلا نم ةقلطنم انآ - ةيمالسإلا ةيملعلا ةكرحلاك - اهيف ام زربأ ناكو « دعب يف

 ناييإلا نيب تعمجو ةرحلآالاو ايندلا قيرط تدحو اهنآو ٠ اهطباوضب ةطبضنمو ةينابرلا
 . سوسحملاب نايإلاو بيغلاب

 . ۱٤-۱۷ : نارمع لآ ةروس ( ۱)

 .] ٦ : لحلا ةروس] € نوحرست نيحو نوحجيرت نيح لامج اهيف مكلو» : « لالا » ىلإ ةححضاو ةراشإ نآرقلا يف ( ۲ )
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 بلطتو اهيلع حلت يتلا ةرطفلا ةلئسأ ىلع ةددحع تاباجإ يطعي مالسإلا نآ ( ) 
 ‹ ةياغلاو « ريصملاو ًاشنملا . . ؟ فيكو ؟ اذالو ؟ نيأ ىلإو ؟ نيأ نم : باوجملا

 . . جهنملاو

 : هيلإو هللا نمف « ربصملاو ًاشنملا امأق

 هیلإ مث ‹ مکییجب مث « مکتیمی مث ‹ مکایحاف اتاومآ متنکو « للاب نورفکت فیک #
 . چ نوعجرت

 : ةياغلا امو

 . & نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو #
 . هه بصب اًعيمس هانلعجف هيلتبن جاشمآ ةفطن نم ناسنإلا انقلح انإ 8

 .“ المع نسحأ مآ مهولبنل امه ةنيز ضرألا ىلع ام انلعج انإ
 .“ & اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكآأشنأ وه #
 . 4 ةفيلخ ضزألا يف لعاج ينإ ةكئالملل كبر لاق ذإو #
 هيلإو هقزر نم اولکو اهبكانم يف اوشماف الولذ ضرألا مکل لعج يذلا وه #

 , "ر وشنلا

 : هللا لزنآ ام عابتا وهف ةياغلا ققحي يذلا جهنم ا امو

 مهيلع فوح الف ياده عبت نمف یده ينم مکنيتأي امف اًعيج اهنم اوطبها اتلق 3

 . ^  نودلاخ اهيف مح رانلا باحصأ كئلوآ انتاياب اوبذكو اورفك نيذلاو . نونزحي مهالو

 يف برضلا الو ةريحلل الام عدت ال « ضومغ الو اهيف سبل ال ةددح ةحضاو تاباجإ

 ال نيح « مهرعاشمو ةيلهاجلا يف سانلا راكفآ تتشت يتلا ةريلا كلث « نونظلا تماهاتم

 نولصفي نيح كلذكو « هتمكحب نوقثيو هقدصب نوقثي ردصم نم ةيفاشلا ةباجإلا تودجي

 : هيف ةمكح الو هل ىنعم ال اتبع مه ودبتف ةرحآلا يف ةيعيبطلا اهتلمكت نع ايندلا ةايحل ا
 ج وغ

 .0 & ؟ نوعجرت ال انیلإ مکنأو « اشبع مکانقلخ ابنا متبسحفآ

 . ٩٦ : تايراذلا ةووس ( ۲ ) . ۲۸: ةرقبلا ةروس( ) ١

 . ۷ : فهكلا ةروس ( ٤ ) . ۲: ناسسلإلا ةروس ( ۳ )

 . ١ : ةقبلا ةروس ( 1) . 11 : دوه ةروس ( 6 )

 . ۳۸-۳۹ : ةرشقبلا ةروس ( ۸ ) , ٠١ : كلملا ةروس ( ۷ )

 . ٥ : نونمۇملا ةروىس (¶ )

۳ 



 اورفك نيذلل ليوف « اورفك نيذلا نظ كلذ ًالطاب اهنيب امو ضزألاو ءاسلا انقلخ امو #
 .) 4 رانلا نم

 ناسنإلا روعش يف اهقمعيو ةحضاولا ةددحملا تاباجإلا كلت مالسإلا يطعي نيحو

 اًتابث هكولس ىلع سكعنتو ‹ نمؤملا الإ اهفرعي ال ةنينأمط هنادجو ىلع سكعنت ااف
 : نييلهاجل ا مادقأ هيف لزلزتت يذلا ٠ برطضللا ةايحلا مضحن يف اًدومصو

 الإ اَعونم ريخلا هسم اذإو « اعوزج رشلا هسم اذإ « اًعوله قلحخ ناسنإلا نإ #

 لئاسلل « مولعم قح مهاومأ ي نيذلاو « نومئاد مہتالص ىلع مه نيذلا «نيلصملا

 . « . . نيدلا مويب نوقدصي نيذلاو « مورحملاو

 فيلكتلا اذه ناكو « ضرألا ءاجرأ يف ةوعدلا رشنت نأ ةملسملا ةمآلا فلك هللا نأ ( ۷ )

 . تايضتقم كلذك هل تناكو « هللا ريدقت يف ةديعم ةمكح

 يبن ال « ءايبنألا متاخ وه - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نوك يهف ةمكحلا امأف

 لمتكا يتلا ةمناخلا ةلاسرلاب لسرأو « نامزلا رخأ ىلإو ةفاك ةيرشبلا ىلإ لسرأ هنآو «هدعب

 هتمأ نآو . اهياع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ سانلا ةايح مكحت يتلاو « يوامسلا نيدلا اهب

 . هلك لبقملا نمزللو « ةفاك رشبلل انآ : نيتاه اهيتيصوصخب هدعب نم هتلاسر لمحت

 قافآ ىلإ ةوعدلا ليصوتل ةمألا هذه ىلع داهحلا ضرف وهف كلذ ىلع بترت ام امأو

 . . ضرألا

 : سانلا ىلع ةديقعلا ضرف لجأ نم داهجلا نكي ملو

 ." « يغلا نم دشرلا نيبت دق « نيدلا يف هاركإ ال #

 . « ؟ نینمؤم اونوکی یتح سانلا هرکت تنأفآ #
 نيبو سانلا نيب لوحت يتلا تابقعلا ةلازإ وه « رحخأ رمأ لجأ نم داهجلا ناك امنإ

 اهيمحت ةيلهاج مظن يف تابقعلا كلت ةلثمتم « هتقيقح ىلع وه اك قحلا ىلإ عامتسالا
 نوراتخبم رارحأ سانلاف ثابقعلا هذه تليزأ اذإف . ةيلهاج تاموكحو ةيلهاج شويج

 . هاركإ رغب هب نوعنتقي ام مهسفنأل
 حرش نم دبالف « نيدلا اذه ءادعأ لبق نم داهجلا ةقيقح دمعتم هيوشت ىرج هنألو

 . اهيلع بترتي امو « ةيضقلا هذه

 . ١۹-۲٦ : جراعملا ةروس ( ۲ ) . ۲۷ : ص ةروس(١)

 . ٩٩۹ : سنوي ةروس ( ۲۵١ . ) ٤ : ةرققبلا ةروس (۳)

٤ 



 وآ سرد وأ باتك وأ نایب يف مهيلإ هب ىقلت نأ درجمب ادرج سانلل لصي ال قحلا نإ
 ةفاثك يذ طسو نم جرخي نيح ءوضلا رسكني امك راكفألا رسكنت اهنإف . . نالعإ وأ ةرضاحع

 نيح سانلا ىلإ اًيقتسم قحلا عاعش لصي الف « ةفلتخ ةفاثك يذ رخآ طسو ىلإ ةنيعم
 اذإ امأف . لقث تاذ ةوق اهيمحت يتلا « مظنلاو راكفألا نم نيعم فالغب نيطوح نونوكي

 مهعقاو يف ام اورڀ نآ ذئموي یرحآ سانلاف < مظنلإو راكفألا كلت يمحت يتلا ةوقلا تلاز

 « تمعنو اهبف قحلا يف اولخد نإف . قح نم اهيلإ نوعدي يتلا ةوعدلا يف امو « فيز نم

 ! مهتيلوثسم ىلع . . كلذ مهلف هيلع اورصأو لطابلا اوراتخا نإو
 . . مالسإلا يف داهحلا ةقيقح يه كلت

 ةركفلا طبترت فيك |هنم لك نوبي ٠ ثيدحلا يرشبلا عقاولا نم نيلاثم برضن اهنايبلو
 ! اهماذ يف ةركفلا هذه ةقيقحب ال « اهيمحتو اهب طيحت يتلا ةوقلاب سانلاسح يف

 ةلودلا ةلازإل رثكأ وأ نامزلا نم نينرق ىدم ىلع ةيبيلصلا ابوروأ يعس وه لوألا لاثمل ا

 يعويشلا ركفلا فقوم وه رحآلا لاثملاو . مالسإلا ىلع ءاضقلل اهتلواحع ءانثأ يف « ةيناثحلا

 ! ايسور اهنع تلخت نيح - ةيعويشلا ةديقعلا وأ
 لئاسولاب مالسإلا دض « ةوعدلاب » ابوروآ فتكت مل اذال : ىلوألا ةيضقلل ةبسنلابف

 تماق دقل !؟ « ةيملع » لئاسرو تاودنو تارضاحعو بتكو ةعاذإو ةفاحص نم ةيملسلا

 ةلود مالسإال ناك املاط عئاض دهج هلك اذه نأ ملعت تناك اهنکلو « هلک كلذب ابوروآ

 ىلع ءاضقلاو ةلودلا ميطحت ىلع تلمعف . ةبوهرم شويج تاذ ةيوق ةلود « هيمحت

 . مالسإلا ىلع ءاضقلا نم هيلإ فدع ام كلذ دعب اهيلع لهسيل «اهشويج
 نم تلذب مكو ؟ ةيعويشلا داسف نيبت ثوحب نم بتك مك : ةيناثلا ةيضقلل ةبسنلابو

 مكو ؟ ةرطفلل هتمداصمو هلك يعويشلا ركفلا نالطبب بابشلا عانقإل « ةيركف» دوهج

 ثدح اذام .. مث !؟ ضرألا ءاجرأ يف ةيعويشلا دض « ةوعدلل » ةباجتسالا ةبسن تناك

 لو ! تاظحل يف رابعا دق (نأكل !؟ اهتوقب ةلودلا هنع تلخت نيح  ةأجف - يعويشلا ركفلل

 !! ةيعويشلا نالطب نع هثدحت ةدحإاو ةملك ىلإ جاتحي ضرألا ءاجرأ يف بابشلا كلذ دعي

 هعنميو «‹ ءوضلا عاعش رسكي ناك يذلا زجاحلا رايها درجمب هسفن ءاقلت نم عنتقا دقف

 ! هتقيقح ىلع مهنادجو ىلإ لوصولا نم

 ارثك ليسو « مهسفنأ نيملسملا سوفت يف مالسإلا عضو ىلع ارثك رثأ دق ةيئابثعلا ةلودلا لع ءاضقلا نأ كش ال )١(
 ةوحص هل لفكف هراهظإو هنيد ظفحب لفكت دق هللا نأ الول « ةمادهلا بهاذملاو ةيناملعلا رشنو بيرغتلا ةيلمع

 . كلذ ليبس يف دهاجتو هيلإ ةوقلا ةداعإ ىلإ ىعست



 نأ نوبسحيف « ةوعدلا ةيرح » و « ةيطارقميدلا » مهعدخت نيذلا اهاسني ةقيقح كلت

 يف هنع تنغأ دق « مالعإلا لئاسو » نآو « رركتت دعت مل « ةيخيرات فورظ » هل تناك داهجل ا

 حاحلإ نم مهرودص تجرحأ نيذلا - اهاسانتي وأ - اهاسني كلذك ! رضاحلا رصعلا
 يف هلك عوضوملا اذهب اوقلي نآ نوبحيف « فيسلاب رشتنا دق مالسإلا نآب لوقلا يف ءادعألا

 » مهرودص لحخاد يف جرحلا نم اوحجيرتسيل » رركتت دعت مل يتلا « ةيخيراتلا فورظلا » ةلس

 !! مالسإلا نع « نوعفادي » مہأ كلذب نوبسحيو

 سراد اهيلإ جاتجب يتلا ةروصلا حمالم نم ءزج « داهجلا » نإ لوقنل هلك كلذ انقس امنإ

 . . خيراتلا كلذ مهفتيل يمالسإلا خيراتلا

 ةيدوبعلا نم ضرألا هجو ىلع هلك « ناسنإللا » ريرحتب موقتل ةمألا هذه تيعد دقل

 الإ ريرحتلا اذه متي الو . . قالطنالا نع هلغتو « ناسنإللا ةماركب طبه يتلا ةغئازلا هلل

 يف اهتبلتو اهدنست يتلا ىوقلا ميطحتب كلذو « سانلا رئاض نم ةفئازلا ةمالا كلت ةلازإب

 اولمحتيو « لطابلا اوراتخي وأ قحلا اوراتخيل اًرارحآ سانلا كرت كلذ مت اذإف . سوفتلا
 يف مهنكلو . . هيلع نورصيو لطابلا نوراتخي نيح مهيوذو مهلهأو مهسفنأ نع مهتيلوتسم
 ءارو نم يسيئر فده اڏهو . مهتوق لاوز دعب نيملسملل « ةنتف » نوحہصي ال هتاذ تقولا

 : داهحلا

 .) هک هل هلک نیدلا نوکیو « ةنثف نوکت ال یتح مهولتاقو

 غارفلا اهبيصي الف اهايح ألمي . . ةمألا هذه لغاشم نم ةمئاد ةلخشم داهجلا حبصيو

 ولختو <« ةبيرقلا ضزألا موم ىلإ اهرئاس دلخيو اهؤاينغآ فرتي نيح ممألا لتقي يذلا
 طخب داهجلا طخ يقتليو . ةداجلا ةلغشملاو ةلضافلا ميقلاو ايلعلا فادهألا نم مہتايح

 . ةروصلا حمالم يف اراب اًطح اعم نانوكيف « رحنآلا مويلاب ناميإلا
# % $F 

 ‹ نيدلا سرد يف هيلإ ةيانعلا هجو ام اهلك تسيل - ئراقلا ىري اك - تاعوضوملا كلت

 اهتيلبت خيراتلا سرد ىلوتي نآ نذإ بجوف « يمالسإلا خيراتلا سرادل اهترورض عم
 نم يساسألا فدهملا امنإ . اهطاقن ضعب يف نيدلا سرد هكراش ول ىتح « اهنع ثيدحلاو
 اهتوق روصع يف ةمألا هذه تاس نأ اًديج نيبتي نآ خيراتلا سرادل ةبسنلاب اهتسارد

 . ۳۹ : لافنّآلا ةروس ( ۱ )

1 



 اذه نم تقثبنا دق ةقيقحلا يف ةمألا نأو .نيدلا اذه تاس اهعاذ يه اهتيويحو
 كلت نم مرقم يأ الو سنجملا الو موقلا الو ضرألا ال : رخآ رصنع يأ نم سيلو « نيدلا

 فعضلا تارتف نأ اًديج نيتي اک . ةيلهاجلا يف ممالا مايق اهيلإ يزعي يتلا تاموقملا

 بيغتف « نيدلا اذه نع - يلق وأ ايثك - ةمألا خالسنا نم يأت امنإ فلختلاو تاتشلاو

 ىرخأ حمالم زربتو « اهتيويحو اهتوق اهيطعتو اهعباطب ةمألا عبطت يتلا ‹ ةزيمملا هغالم
 يف ةمألا قيرط يف عقت يتلا ةطبثملا رصانعلا نم رصنع يآ ىلإ ةعجار وأ ‹ ةئيبلا يف ةنماك

 . . نيدلااذه اهايإ اهيطعي يتلا ةعانملا نع ةديعب يهو اهتريسم ءانثأ

 هذه يذلا نيدلا نأ سرادلا نيبتي نأ مالسإلا حمالمل ةساردلا هذه فادهآ نم نأ اك

 ةيرشبلا هقبست موي ءيجي الو ٠ ضرألا يف هتمهم يهتتنت الو < اڌبأ دفنت ال «هحعالام

 . هنع ينځختستو

 اوفلخت اك « مالسإلا نع نوملسملا فلختي نآ : خيراتلا يف نارمآ ثدحي نآ نكمي امنإ

 يسايسو يدامو يملع فلخت كلذ ءارج نم مهبيصيف « رضاحلا مهرصع يف لعفلاب
 يذلا وه مالسإلا نوكي الف خلإ . . يقالخأو يركفو يعاهتجاو يداصتقاو يبرحو
 ةا نأ ديدحتلا هجو ىلع عضولا نوكي انإ . فلختلا ببس وه مالسإلا نوكي الو «فلخت

 لظيو « ضزألا يف هتقيقح ىلع اًمبطم دعي ملف - ليلق وآ ابثک - هنع اولخت دق مالسإلا
 ىلإ مهوعدت « نامزلا رخآ ىتح ةفاك ةيرشبلل ةلاسر « هللا هلزنأ امك هتاذب (ئاق مالسإلا

 سانلا ىلوأ نوملسملا لظيو « داسف نم مہتايح يف امو فارحنا نم مهسفن يف ام حالصإ

 . . ليلق ريغ نمزلا نم اًحدر اهولح نيذلا ءالصألا اهباحصأ مهرابتعاب ةوعدلا ةباجإب

 سانلا قحآ نم « ةوعدلا كلتل ةيعيبطلا ةباجتسالا يه كلذب ةيمالسإلا ةوحصلا نوكتو

 . اهيلإ ةعراسملاب مهالوأو ةباجتسالاب

 ةرامعلاو ايجولونكتلاو مولعلا يف ةيرشبلا مدقتت نأ وه ثدحب نآ نكمي يذلا يناثلا رمألا
 ‹ زراب لكشب ةرصاعملا ةيلهاجلا يف ثداح وه اك - اهتيلهاج يف يهو - ضرألل ةيداملا

 . مالسإلل ةبسنلاب ةيضقلا ريغي ال اذه نكلو
 لاقي ىتح ‹ ضرألل ةيداملا ةرامعلاو ايجولونكتلاو ملعلا هجو يف فقي ال ًالوآ مالسإلاف

 ملعلا نم ةنيعم ةلحرم لثمي ال كلذك مالسإلاو ! مالسإلا ىلع رصتنا دق ملعلا نإ

 ! مالسإلا قبس دق ملعلا نإ لاقي ىتح « ضرألل ةيداملا ةرامعلاو ايجولونكتلاو
 هلإ ال هنأ نيبيو « اه سانلا ةيدوبع يغليو < اهلك ةفئازلا هللا يفنيل مالسإلا ءاج انإ
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 اياضقلا ةيضق كلتو . . كيرش نود هدحو هلل مېتدابع صالحإل سانلا وعديو « هللا الإ

 يعادل اوباجتسا اذإ ةرحلآلاو ايندلا يف مهتايح ميقتست اهساسأ ىلع « سانلا ةايح يف

 لك نم مغرلا ىلع « انرق رشع ةعبرآ لبق تلزنأ اك ةمئاق مالسإلا ةيضق لظت مث نمو
 ةيلهاجلل ةزرابلا ةمسلا يه يتلا ٠ ضرألل ةيداملا ةراعلاو يجولونكتلاو يملعلا مدقتلا

 ةيلهاج نم ام هنآ ةقيقحلا لب ! هضارغأ دفنتسا وأ قبس دق مالسإلا نوكي الو « ةرصاعملا

 نم رثكأ تتع يتلا « تاذلاب ةيلهاجلا هذهك اه اًمزال مالسإلا ناك خيراتلا تايلهاج نم

 تفن ىتح رفكلاب تحجبتو ء اهملعو اهتوق ىلإ ةدنتسم « خيراتلا يف تقبس ةيلهاج يأ

 ةرمو <« قلخلا ىلع اهتردقل دح الو ءيش لك قلخت ةعيبطلا : تلاق ةرمف ¢ ةرهج هللا دوجو

 هب حلاصت « مالسإلا اذه ىلإ جوحأ تاذلاب ةيلهاحلا هذهف ! ةدام نوكلاو « هلإ ال : تلاق

 . . رامدلا بنجتت نأ ديرت تناك نإ « اهرمأ نم دسف ام

 ‹ خيراتلل ةحيحصلا ةيؤرلا لجأ نم امزال مآ مالسإلا حمالم ةسارد حبصت اذكهو

 . رضاحلا اهرصع يف ةيرشبلا خيرات وأ ةيمالسإللا ةمألا خيرات كلذ يف ءاوس

 باتك ألو دحإو سرد يف ةساردلا هذه زكرت نأ لاحلا ةعيبطب يرورضلا نم سيلو

 ىلع فرعتلا ىلإ رمألا جاتحاو ةبسانلا تعد الك هنم ٌدَمََسْي رمتسم داز يه انإ «دحاو

 حمالم ضرعل تابسانملا بسن يه مالسإلا ردصو ةثعبلا رصع ةساردو . مالسإلا حمالم

 .مالسإلا

 : اولاق مهنأ داع ةيلهاج نع هللا ىكح دقف اهتوقو اهملع ىلإ اهرفك يف دنتست ةيخي رات ةيلهاج لو هذه تسيل ( 1)

 اوحرف تانيبلاب مهاسر مبتءاج الف » مهن مهريغ نع ىكحو . [ ٠١ : تلصف ةروس 1 €!؟ ةوق انم دشأ نمل

 نم ىتعأ ةرصاعملا ةيلهاجلا نكلو [ ۸۳ : رفاغ ةروس 1٩ نوتزهتسپ هٻ اوناک ام مہب قاحو ملعلا نم مهدتع اب

“A 



 مالس لا ردصو ةثعبلا

 بتك يفو « ةيلاحلا ةساردلا جهانم يف سوردلا ىفوأ نم ةيوبنلا ةثعبلا ةرتف تناك ابر
 نأ كلذ يف ببسلا ناك ابرو . ةساردلاب ةرتفلا هذه نولوانتي نيذلا نيثدحملا نيحخرؤملا

 ملسي م مهضعب ناك نإو ) ! نيقرشتسملا بتك سيلو ةريسلا بتك وه اهيف يسيئرلا عجرم
 نأ كلذك ببسلا ناك برو“ ( ! ةرتفلا هذه ةبسنلاب ىتح نيقرشتسملا ربثأت نم اما

 رشبلا كلمي ال ثيحب ةماخضلاو ةمظعلا نم - ملسو هيلع هللا لص - لوسرلا ةيصخش
 عنصي اك نيفدلا دقحلا عفادب هبلق ىلع هللا سمط نم الإ ) رارقأإلاو ميلستلا ىوس اه ءازإ

 . ( ! نيقرشتسملا نم قيرف

 نأ جاتحن اننإف ‹ مومعلا هجو ىلع ضرغلاب اًيفاو ةرتفلا هذه يف بوتكملا نوك عمو

 . تافاضإلا ضعب هيلإ فيضن
 ةعبرأ ىلع لمتشت - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةايح نم ةيكملا ةرتفلا ةسارد نإ

 : ةيسيئر تاعوضوم

 اًعيج تاعوضوملا ىفصأ وه عوضوملا اذهو «- ملسو هيلع هللا للص - لوسرلا ةيصخش - ١
 . نيخرؤملل ةرحلا تاباتكلا يفو « ةساردلا جهانم لك يف

 اونمآ نيذلا نينمؤملا نم مث « - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةوعد نم ةيلهاجلا فقوم ۲
 . هتوعدب
 . ةكم يف مهيلع عقو يذلا داهطضالاو باذعلا نم نينمؤملا فقوم ۳

 . ةكم يف ىلوألا ةملسملا ةعا جل اةيبرت يف اهرودو مقرالا راد - ٤

 . تافاضإ ىلإ جاتحت يتلا يه ةريحألا تاعوضوملا ةثالثلاو

 £ +*٭* ەچ

 انآ ةوعدلا نم ةيلهاجلا فقوم جلاحت يهو ةصاخ ةيساردلا بتكلا ىلع ظحالي ام لوأ

 . هيلع طوعش ميهارب] روتكدلا تاظحالمو لكيم « دمح ةايح ١ باتك لاخلا ليبس ىلع ذح ( ) ١
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 هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةوعد نم شيرق فقوم » ناونع تحت عوضوملا نع ثدحتت
 ءدب يذ ىداب  ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةوعدل ىدصت يذلا نإ ةقيقحو . - ملسو

 هذه نكلو . شيرق وه لئاوألا نينمؤملاب داهطضالاو باذعلا عقوأ يذلا نأو ٠ شيرقوه
 «“ نيبرقألا هتريشع راذنإب رمأ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نأ اهببس تاسبالم درجت

 تناكف ‹ شيرق نم مهمظعم ناك لئاوألا نينمؤملا نأو . شيرق مه نوبرقألا هتريشعو

 . داهطضالاو باذعلا مهب تعقوأ يتلا ةليبقلا يه شيرق

 الو ‹ اهءارو ةنماكلا ةقيقحلا نع انراظنأ فرصت نأ يغبني ال تاسبالملا هذه نكلو

 يه « ةيلهاجلا » نأ هتقيقح يف عضولاف . هتحت عوضوملا سردن نأ يغبني يذلا ناونعلا نع

 تناك امو . هب اونمآ نیذلاو - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نم فقوملا اذه تفقو يتلا

 نم امهريغو نزاوهو اًقيقث نإف الإو . اهتهجاوو اهتسايرو ةيلهاجلا هذه ناونع الإ شيرق
 شيرق ىلع - هزيكرت وأ - ثیدحلا رصقف . بابسألا تاذلو فقوملا سفن تفقو لئابقلا

 هلإ ال ةيضق نم ةيلهاج لا فقوم ةقيقحلا يف هنأ وهو « يسيثرلا ىنعملااذه سرادلا نع بّيغي
 . - ملسو هيلع هللا لص دمع نم شيرق فقوم سیلو « هللا الإ

 ةيلع ةكرعم اهب اًتطاخ ءاحجيإ سرادلا يطعي شيرق ىلع - هزيكرت وأ - ثيدحلا رصق نإ

 ام دعب هتقيقح يف رمألاو . - ملسو هيلع هللا لص دمحم نيبو شیرق نیب - ةيصخش وآ -
 لبق - مهیلع مهزعآ نمو « مهنم دحاو - ملسو هيلع هللا لص ۔دمحمف . كلذ نع نوكي
 مهتالضعم لح يف هيلإ اوعجرو « نيمآلاب هوبقل ىتح « مهنيب اًمارتحا مهرثكأ نمو - ةثعبلا
 رمألا يف اومكجي نأ ىلع اوقفتاو « دوسألا رجحلا عضي نميف اوفلتخا نيحو « ةرم نم رثكأ
 ترشبتساو مههوجو تللهع « لحاد وأ مالسلاو ةالصلا هيلع ناكف « مهيلع لحاد لوأ

 امنإو . همكحب نوملسيو هيلإ اًعيج نوحاتري يذلا صخشلا دي يف عقو رمألا نأ مهيولق
 اهددح اك نذإ ةيضقلاف . هللا الإ هلإ مال مهاعد نيح ةداحلا هتروصب ئجافملا ءادعلا ماق

 ةالصلا هيلع هللا دبع نب دمع ةيضق تسيلو « هللا الإ هلإ ال ةيضق يه - هللا باتك

 : مالسلاو

 هللا تایآب نیملاظلا نکلو « كنوبذكي ال مہنإف « نولوقي يذلا كنزحيل هنإ ملعن دق 8
 . "4 نودحەج

 . [ ۲٠٠١ : ءارعشلا ةروس ] € نيبرقألا كتريشع رذنأو # : - ملسو هيلع هللا لص - هلوسر ىلع یٰاعت لزنآ ( 1(

 . : ماعنألا ةروس ( ۲)
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 ةيبرعلا ةريرحلا يف ةليبق لك ةيضق تناك اهنإو « اهدحو شيرق ةيضق نكت مل اإ مث
 لئابقلا دشأ اشيرق تلعج يتلا ىه اهدحو تاسبالملا تناك نإو « ةوعدلا اهتلصو

 . نورشابملا - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر موق مه مهن مكحبب « اهب اکابتشا
 ةيملعلا ةقيقحلا وه هنأل ًالوأ ٠ يويحو يرورض رمآ وحدلا اذه ىلع ةلأسملا عضوو

 يف اهتيمهأو هللا الإ هلإ ال ةيضقل قمعأو عسوأ اًروصت سرادلا يطعي هنأل اًيناثو « ةيخيراتلاو

 ‹ ىرخآ ةيحان نم ةيضقلا هذه  ةيلهاج لك - ةيلهاجل ا ةيهاركلو « ةيحان نم ةيرشبلا ةايح
 ةيضقلا هذه لوح هلك يرشبلا خيراتلا يف رئادلا عارصلا فنعو « ةيهاركلا هذه بابسألو

 ةيسنلاب ةيمألا يف ةياغ رومآ اهلكو . . ةيرشبلا عقاو يف عارصلا اذه جئاتنو « تاذلاب

 رثكأ يفو ةبسانم نم رثكآ يف ىنعملا اذه ىلع زيكرتلا كش الو ظحلي نآرقلا ارقي يذلاو
 . ةروص نم

 ةروس يف اك ‹ قسنلاو ةغيصلا ةدحوم خيراتلا يف نيبذكملا صصق يتأت ةراتف

 ءايبنألا نأ : حوصوب ءاحإلا كلذ ىطعتل « © ءإارعشلا ةروسو ٩۳ دوه ةروسو “'فارعألا

 نأو . « هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا ١ : مهماوقأل اهنولوقي ةدحإو ةملكب اوءاج دق اًعيج
 الإ هلإ الب نایإلا ضفر وه « اًدحاو اًققوم مهئايبنأ نم اوفقو - مهتيلهاج يف - مهماوقأ
 . ةدابعلاب هللا دارفإ ضفرو « هللا

 ةروس يف ءاج اك دحاو درس يف اًعيج مهماوقأ هتلاق امو اًعيج لسرلا هتلاق ام لَمْ ةراتو

 : ميهاربإ

 مهملعي ال ‹ مهدعب نم نيذلاو دومثو داعو حون موق مكلبق نم نيذلا ابن مكتأي لآ #

 ء هب متلسرأ ايب انرفك انإ اولاقو مههاوفآ يف مہيديآ اودرف تانیبلاب مهلسر مہتءاج « هللا الإ
 تاومسلا رطاف كش هللا يآ : مهلسر تلاق . بيرم هيلإ اننوعدت ام كش يفل انإو

 الإ متنآ نإ : اولاق . ىمسم لجآ ىلإ مکرخؤیو مکبونذ نم مکل رفغیل مکوعدي ضزألاو
 : مهلسر ممل تلاق . نيبم ناطلسب انوتف انؤابآ دبع ناک اع انودصت نأ نودیرت انلثم رشب

 مكیتأن نآ انل ناک امو . هدابع نم ءاشی نم ىلع نمی هللا نکلو « مکلثم رشب الإ نحن نإ

 . ۲٩۔۹٥: فارعأالا ةروس ( ۱)

 . 0-1٨ :دوهةروس( )

 . ۱۹۱ ۔ ۱۰۵ : ءارعشلا ةروس ( ۳)
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 اناده دقو هللا ىلع لكوتن الأ انل امو . نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو « هللا نذإب الإ ناطلسب

 اورفك نيذلا لاقو . نولكوتملا لكوتيلف هلا ىلعو « انومتيذآ ام ىلع نربصنلو « انليس
 ‹ نيلاظلا نكلهنل مهبر مهيلإ ىحوآف « انتلم يف ندوعتل وأ انضرأ نم مكدجرخنل مهلسرل

 .  دیعو فاخو يماقم فاخ نمل كلذ . مهدعب نم ضزألا مكَتكشسلو

 : تلصف ةروس يف اك ةرشابم -ملسو هيلع هللا لص - لوسرلا ىلإ ثيدحلا هجوي ةراتو
 .' « كلبق نم لسرلل ليق دق ام الإ كل لاقيام
 ال يه ةدحاو ةيضقب اوءاج مهلك لسرلا نأ : ةحضاو ةيضقلا ودبت لاوحألا عيمج ينو

 هلإ الل ضفرلا وه اًدحاو اًققوم ةيضقلا هذه نم تفقو اًعيج تايلهاجلا نآو ء هللا الإ هلإ
 . هللا الإ

 نأ كلذك دبالو « ةصاح ةيمهأ امه ةيضقلا نأ كردن نأ دبال نآرقلا يف زيكرتلا اذه نمو

 . يمالسإلا حيراتلا نم ةرتفلا هذه سردن نحنو ةبجاولا اهتيمهآ اهيطعن

 مأ هدحو هللا نودبعي : ةيضقلا هذه خيرات وه ةقيقحلا يف هلك ةيرشبلا خيرات نإ

 خیراتلا ي - اهیلع بترتیو . هاوس اًجهنم نوذختی مآ هللا جهدم نوذفنپ ؟ هریغ هب نوکرشی
 رتی اک ؟ ضعبل مھضعب اڈیبع مآ ‹ عقاولا ماع یف ارحآ سانا نوکی نأ - هلک
 ةيرشبلا جهانملا لظ يف ملاغما اوسرامي مأ < هللا جهنم لظ يف يتيما لدعلا اوسرامي نأ

 رذكب رطخأ وه ام اهيلع بترتيف ةرحآلا يف امآ ء ايندلا ةايحلا يف اذه .” هللا جهنم ةفلاخما
 . راثلا يف دولحخ وأ ةنجلا يف دولخ : كلذ نم

 ‹ اًماع ةيضقلا هذه لفغي داكي  ةرصاعملا ةيلهاجلا انل همدقت اك - يرشبلا خيراتلاو
 اذه نع امامت ةفلتخ ىرخأ ريياعم ةايحلل عضيو ء اهركذ لاج انه سيل بامسأال
 « اه ةبجاولا اهتيمهأ ةيضقلا هذه ءاطعإب سانلا ىلوأ وه ملسملا سرادلا نكلو .رايعملا

 هللا الإ هلإ ال ةيضق نم ةيبرعلا ةيلهاجلا فقوم ةساردو . ريياعملا ححصي نأ سانلا ىلوأو
 نع ةرصاعملا ةيلهاحلا اهلفخت يتلا يناعملا زربن نأ اتيلعف ‹ كاذو رمألا اذ ةبيط ةبسانم
 . مالسإلا نع ثدحتت يهو كلذك نيقرشتسملا بتك اهلغختو ء دمع

 ‹ ميدقلا خيراتلا نم قيض نكر يف « ءايبنألا خيرات » رصحت رصح ةيبرغلا عجارملا نإ

 . ۹-۱٤ : میهارې] ةروس (۱)

 . <۳ : تلصف ةروس (۲)

 . هللا جهنم نوفلاغي نيح نيملسملا ةايح يف كلذك ملظلا ثدحيو (۴)

 . « خيراتلل يمالسإلا ريسفتلا لوح » باتك تش نإ رظنا ( ) ٤
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 يف ةينارصنلا خيرات زربت مث ! خيراتلا ىرجم يف رثؤت مل ةيشماه ةيلع ثادحآ هناك هضرعتو

 روصعلا » هنآ ىلع هضرعت اهنكلو « الصفم اًضرع هضرعتو « ةسينكلا خيراتو « ابوروأ

 ريخ اهيف ناك نإ - اهرشو اهريخب تضم دق نمزلا نم ةرتف هنأ ىلعو ء" « ةملظملا ىطسولا
 ‹ قرشلا يف تتبن « ابوروأل ةئوانم ةوق هنأ ىلع مالسإلا خيرات ضرعت مث ! دوعت نلو

 . . ريحألا رصعلا يف ابوروأ ةبلخب تهتناإو «ةريرم تاعارص ابوروأ نيبو اهنيب تحقوو

 ةيبرعلا ةيلهاحملا فقوم ىلع هب ةرشابملا انتقالع مكحب زكرنو «انخيرات نحن ضرعن مث

 نزولا انرودب لفغن انكلو ٠ - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ةوعد نم شيرق فقوم لب
 ىمادقلا انوخرؤم نيب « ضرألا ىلع هلك « ناسنإلا » خيرات يف ةيضقلا هذم يقيقحلا

 « نايإلاو رفكلا » ةيضق نوجلاعي مهو « هب ةريدج يه ام ماتهالا نم اهنولوي اوناك انؤالعو
 نيح انيلع فلتخا دق وجلا نأ سحن كلذل . . « نينمؤملا » خيراتو « نيرفاكلا » خيراتو

 بتك اهيف ايب ةيعرشلا مولعلا ةسارد ىلإ ةثيدحلا عجارملا يف خيراتلا ةسارد نم لقتنن
 رمآ وهو - صصختلا فالتحخا أال « خيراتلا ىلإ ةيعرشلا مولعلا نم لقتنن وأ ءريسفتلا

 اذه نكي ملو ! مولعلا كلتو ملعلا اذه اهب لوانتن يتلا « حورلا » فالتخا نكلو - يهيدب

 . . نيمدقألا انتاملع بتك يف اتاق فالتحالا

 ةباتك ةداعإ لواحن نحنو هنم انفقوم ححصنو « هيلإ تفتلن نأ دبال رمأ اذهو

 !خيراتلا

 £ ډا ډډ

 ‹ يبرحلا عارصلا الو « يسايسلا عارصلاوه سيل ةيرشبلا ةايحلا يف ربكألا عارصلا نإ

 جهانم هضرعت اك ‹ قيضلا ىنعملاب « يراضحلا » عارصلا الو ٠ يداصتقالا عارصلا الو

 عقاو يف ةمئاق اهلك تاعارصلا هذه تناك نإو « اهيلع مويلا ذملتتن يتلا ةيبرغلا خيراتلا

 نيب عإرصلاوه - هتجيتن بسحب اقح ضرألا هجو ريخي يذلا - ربكألا عارصلا نإ . ةايحلا
 . ةغيزملا ىرحآلا ةهلآلا ةدابعو هدحو هللا ةدابع نيب . لطابلاو قحلا

 ال األ ء اهتيواز نم رومألا ثحبت نأ بحت الو « ئاد ةيلهاجلا اهلفغت ةيضقلا كلتو

 « عقاولا ف كلذك تناك دقف « ةملظما دوصعلا ةيسنكلا اهروصع ىمست نأ يق قح لع ابو نأ كال 5
 ةسيلكلا فارحنا ببسب نكلو « نيخرؤم ريغو نيخرؤم نم نيدلا ءادعأ معزي امك هتاذ يف نيدلا ببسب ال نكلو
 اهنيدب عشبلا اهنايغط مث « ناطلس نم هب هللا لزنأ ام اهدنع نم اًيلهاج انيد اهعارتخاو « لزئملا للا نيد نع

 . نارمعلاو ةراضحلاو ملعلل اهتبراغو « يلهاجلا
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اضحلا » نم اهسفنل همعزت ام لكب اأو « ةرفاك اهنأ اهسفت ىلع دهشت نأ بعت
 ةفقاو ٠ ةر

 ! خيراتلا نم يلهاجلا عاطقلا يف ةقيقحلا يف

 نيتوقلا ىدحإ زوفت نآ هفده < ' يصخش » عارص وه نرتيلهاج نيتوق نيب عارصلا نإ

 ءاوس ايثك ريغتت ال ةيرشبلا ةايح نكلو . مل اهعضخل وأ ةيناثلا رمدتو ىرحألا لع

 اًتيش نإف رفكلا ةوقو نايإلا ةوق نيب عإرصلا عقي نيح امأ . كلت وأ ةوقلا هذه ترصتنا

 همیق . هکولسو هرعاشمو هراکفآ : « ناسنإلا » لاح وه « ءا عارصلا ةجيتن ىلع فقوتب شك

 ةميقلا يه كلتو . . هتاطاشنو هدهج اهيف لذيي يتلا تالاجملاو ‹ هتاماتهاو هقالحخأو

 . ةعاسلا مايق ىلإ حونو مدآ ذنم هراوطأ عيمج يف ضإألا يف « مالسإلا » روهظ اهلثمي يتلا

 - ملسو هيلع هللا للص - دمح ةمأ « « ةيمالسإلا ةمألا » روهظ اهروص زربآ يف - اهلثميو

 . رييخت نم اهعقاو يف تثدحأ امو « زيخ نم ةيرشبلل تمدق امو
 يذلا ‹« يقيقحلا اهمجح- يف ةيضقلا زاربإب بلاطم تاذلاب ملسملا خرؤملا نإف كلذلو

# Fe 

 . ىلع ةبترتملا راثآلا امو ؟ هللا الإ هلإ ال نيبو ةيلهاجلا نيب ضرألا يف عارصلا عقي اذامل

 ؟ عارصلا كلذ

 ةهلآلا ةدابع ىلإ  ةرطفلا لص يه يتلا دحاإولا هللا ةدابع نع فارحنالا بابسأ نإ

 نم - مهترطف سكتنت نيح - رشبلا طوبه اهنيب نم . ةبعشتمو ةريثك « ةفئازلا ىرحألا

 ملاعلا يف راصحنالا ىلإ « بيغلاب نايإلا ىوتسم « هيلع هللا مهقلخ يذلا يقارلا ىوتسملا

 يذلا هللا نم الدب اهنودبعي ةيسح ةهأ ىلإ نوعلطتيف «بسحف ساوحلا هکردت يذلا

 : ليئارسإ ينب نع هللا لاق اك « راصبألا هكردتال

 : اولاق « مهل مانصأ ىلع نوفكعي موق ىلع اوتاف رحبلا ليئارسإ ينبب انزواجو #

 .“' « نولهجت موق مکنإ : لاق . ةملآ مه اك اإ انل لعجا ىسوماي

 مفت لإ ميظعتلا بلقني ىتح « ني-اص صاخشأل دحلا نع دئازلا ميظعتلا اهنمو

 , | ارسنو قوعيو ٹوخغیو اعاوسوادو حو د موق دبع اہک «ةدابعو

 . ۱۳۸ : فارعألآ ةروس ( ) ١

 ىلإ ناطيشلا ىحوأ !وكله الف « حون موق نم نيحلاص لاجر ءاسأ . . . ١ : لاق  هنع هللا يضر - سابع نہا نع ( ۲)

 كله اذإ ىتح « دبعت ملف « اولعفف مهئامسأب اهومسو اباصنأ نوسلج اوئاك يتلا مهسلاجم ىلإ اويصنا نآ مهمو

 . يراخبلا هاور « تدبع ملعلا خسنو كئلوأ
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 نولعجيو « مهنودبعتسيف « يغاطلا ناطلسلاب مهماوقآ ىلع رشبلا نم دارفأ ربجت اهنمو
 ةطلسلاب مهنوبهريو « ةدابعلا ضورف مه اومدقي نأ مهمارقآ نم نوبلطيو « اًبابرآ مهسفنأ
 ةدابعلا تذختإ ءاوس « مهتدابع ىلع مهومغري ىتح « مهيديأ يف امنوكلمي يتلا ةيغاطلا
 عيرشتلا ةروص وأ « رصيقو ىرسكو نوعرفلا ناك اك مح نيبارقلاو رئاعشلا ميدقت ةروص
 : خيراتلا تايلهاج عج یف لاحلا وه اک « ةداسلا عرشل ديبعلا عاضحخإو ‹ هللا نود نم

 . هللا لزنأ (ىب مكح ال ماظن لكو « ةيعويشلاو ةيلاسآرلاو عاطقإلاو قرلا يف
 وأ ةدابعلا كرش وأ داقتعالا كرش : ةثالثلا هعاونآ نم ياب كرشلا اذه ثدحم نيحو

 ةياده السر لسري ناک هتم رب هللا نف ایج اہب وأ هللا لزنآ ام ریغ يف عابتالا كرش

 لوقيف « هدحو هلل ةيدوبعلا صالخإو « هعاإونأب كرشلا كرتو « دحاولا هللا ىلإ ةيرشبلا

 .  هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا #: مهماوقأل لسرلا

 هيلع هللا للص - دمحم لبق لوسر لك عم ثدح يذلا « رركتملا فقوملا ثدحم انهو

 ةالص « لبق نم هتوخإ عم ثدح اک - ملسو هيلع هلا لص - دمح عم ثدحو « - ملسو

 . دانعلاو « رارصإلاو ٠ ضفرلا : اًيج مهيلع همالسو هللا

 !؟ كلذ ثدحم اذال

 . .ةرم لك يف صاخ ببس ىلإ هدرن نأ عيطتسن الف « ةرركتم ةيرشب ةرهاظ رمألا مادام

 - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ةوعد نم فقوملا اذه تضفقو اًشيرق نإ انلوق نإف كلذلو

 اذه ةقيقح هل نيبن مل ام « سرادلا للضي « لوخدم لوق وه « اہناطلس ىلع اهفوخ

 الملا » فقوم وه اهنإ « شيرقب اًصاخ نكي مل فقوملا اذه نأ كلذك هل نيبنو « ناطلسلا

 ! هللا الإ هلإ ال ةوعد نم- خيراتلا يف ألم لك -

 فاح ينإ « هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاقف هموق ىلإ اون انلسرآ دقل #

 ." « نيبم لالض يف كارنل انإ هموق نم الملا لاق . میظع موی باذع مکیلع

 لاق ! نوقنت الفآ ‹ هریغ هل نم مکل ام هللا اودبعا موق ای لاق ادوه مهاحآ داع یلإو

 ."”« نيبذاكلا نم كنظنل انإو ةهافس يف كارنل انإ هموق نم اورفك نيذلا الملا

 مكتءاج دق« هریغ هل نم مکل ام هللا اودبعا موق اي لاق اطاص مهاحخآ دومٹ ىلإ و #

 . ۵۹-1٠ : فارعألا ةروس ( ۲ )

 . ٦٠١-٦1 : فارعألا ةروس (۳)



 مكذخأيف ءوسب اهوسم الو هللا ضر يف لكآت اهورذف ةيآ مكل هللا ةقان هذه : مكبر نم ةنيب

 نم نوذختت ‹« ضرألا يف مكأوبو داع دعب نم ءافلخ مكلعج ذإ اوركذاو . ميلآ باذع

 لاق . نيدسفم ضرألا يف اوثعت الو هللا الآ اوركذاف « اًتويب لابحلا نوتحنتو اًروصق اموهس

 اتاص نأ نوملعتأ : مهنم نمآ نمل « اوفعضتسا نيذلل هموق نم اوركتسا نيذلا ألم

 هب متنمآ يذلاب انإ اوربكتسا نيذلا لاق . نونمؤم هب لسرأ اهب اّن اولاق ؟ هبر نم لسرم
 . )4 نورفاک

 . .« . . هریغ هلإ نم مکل ام هللا اودبعا موق ای لاق ابیعش مهاحخآ نیدم یلإو

 وأ انتيرق نم كعم اونمآ نيذلاو بيعش اي كنجرخنل هموق نم اوركتسا نيذلا الملا لاق #

 , 4 . . انتلم يف ندوعتل

 . . روركم دحاو فقومو . . ةدحاو ةلوق

 امنإ « ممناطلسب رشبلا نودبعتسي نيذلا « مهماوقآ ىلع نيربجتملا اللا ءالؤه نإ
 معاملا قلاخلا « ىلاعتو هناحبس هللا قح وه نإ ‹« مه سيل اًناطلس ةقيقحلا يف نوبصتخي
 . . باهولا

 ام هلضف نم مه بهوو « معن اب هتاقولخ ىلع معنآ يذلاوهو « قلخ يذلا وه

 دبعیو . داقثعالاب دبعی . . دبعي نأ هدحو هقح نمف . . هدحو هلإلا وهو . . بهو

 . “هک رمالاو قلخل ا هل الآ :  رمآ |ےیف ةعاطلاب دبعيو . رئاعشلاب
 ‹ اباصتغا هنوبصتخي اًتاطلس مهسفنأل نوعدي « نيهأتملا ةربابجلا ءالوه نكلو

 مه نومدقيف « هللا نود نم اًدادنآ مهماوقآ مهذختتو « اباب رآ مهسفنآ نم نولعجيف

 . هللا ةيصعم يف ةعاطلا

 هلإ ال : ةلئاملا هتملك لوقيف - اًعيج مهيلع همالسو هللا تاولص - لوسرلا ءيجي مث
 دحآ ال يأ . هللا الإ دوبعم ال : اهانعم يتلا . . ريغ هلإ نم مكلام هللا اودبعا . . هللاالإ
 ةعاطلا هل بجت دحآ الو . هللا الإ مرجيو لحي دحأ الو . هللا الإ دبعتلا رئاعش هل مدقت

 . هللا الإ ةقلطملا

 مهسفنأ دنع نم رشبلل نوعرشي نيذلا < هللا ناطلسل نوبصتغملا كئلوأ سجي وتلا يفو

 )١ ( فارعألا ةروس : ۷١۳-۷٦ . )  ) ۲فارعألا ةروس : ۸٩ .

 )۳( فارعألا ةروس : ۸۸ . ) ٤ ( فارعألا ةروس :٥٤ ,
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 يف كئلوآ سجي . . مهعاطلسب رشبلا نودہعتسيو « نومرو نولحيو « نوعنميو نوحيبيف
 لول قراسلا سجي امك < كلت هتملکب ءدب يڏذ ٌیداب مه مهدصقي لوسرلا اذه نأ وتلا

 ! قيرطلا يف ڈابقم ةطرشلا لجر ىري نيح ةلهو

 درب ىدانملا « هللا الإ هلإ الب مداقلا لوسرلا كلذ ةضراعمل اًيتاقلت نوزفحتي انه نمو

 ءهتلوقل عايصنألا ءادتبا نوضفريو « ءاوس عيرشتلا يقو دبعتلا رئاعش يف < هللا ىلإ ناطلسلا

 نودبعتسي يذلا « مديأ يف يذلا ناطلسلا نع يلختلاوه ىلعفلا اهانعم نأ نوكردي مہنأل

 سانلا رتاس عضخي (ک همکح نوعضخ ‹ ةدايز الب هلل اًديبع نودوعیو ‹ سانلا هب

 ةلهو لوأل اوضفري نأ ةيلهاج لك يف « الملا » ثعبي يذلا يسيئرلا ثعابلا وه كلذ

 . هللا دنع نم ةملكلا هذهب ءاج يذلا يبنلا نم ةوادعلا فقوم اوفقيو « هللا الإ هلإ ال ةملك

 - كلذ لجأ نمو « اهلك ةيبرعلا ةريزجلل ةبسنلاب « ألملا » يه شيرق تناك دقلو
 نيدناعملا لوأ يه تناك - ملسو هيلع هللا للص - هللا لوسرل ةبارقلا تاسبالم ىلإ ةفاضإلاب

 ! نيدناعملا دشأو

 نونوكي للا نأ - هتامزلتسم نمو لوألا ثعابلاب لصتم وهو . رحلالا ثعابلا امأ

 اولصح يذلا فرتلا اذهب عاتمتسالا ىلع نيصيرح « مهناقذآ ىلإ رجافلا فرتلا يف نيقراغ

 ديبعلا كئلوأ ررحت نوهركيف « مهدهجو مهحدك لالغتساو ديبعلا قوقح زازتبا نم هيلع

 لام وه امنإ ‹ ةفيقحلا يف ملام سيل لاملا نأ مه لوسرلا ريكذت نوهركي اك « مہناطلس نم

 : هللا رماوأ ىضتقمب هيف اوريسي نأ مهيلع نآو « هلا

 ام انلاومآ يف لعفت نأ وأ انؤابآ دبع ام كرتن نآ كرمأت كتالصأ بيعش اي اولاق #

 . 4! ؟ءاشن

 . لئامتت وأ ةيلهاج لك يف هباشتت « ثادحألا نم ةلسلس عقت مث

 لزلزت يتلا هتلوق نع هدص اولواحيل هيف هنوبذکي يبنلا نيبو مهنيب لدچج ثدحي
 ‹ اين تسل : هل نولوقيف « بصتخملا ناطلسلا نم مهيديأ يف ام دقفب مهددتو « مهنايك

 هللا دنع نم اًقح لسرم كنآ تبثت  ةمالع يأ  ةيآب تأف . هللا دنع نم ًالسرم تسلو

 ریهاهجلا نیب هتعمس هیوشت ىلع اولمع - يبن لک عم ثدح |ک - هفقوم ىلع رص اذإف

 ءالؤه ىلع وه انإ ممناطلس نإ ! ناطاسلا بهذيف هيلإ داقنتو هب نمؤت الل « هنم اهریفنتل

. A۷ : دوه ةروس ) ١ ( 
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 یقبی اذایف « قحلا هلل مہتدابع اوهجوو «‹ مهتيدوبع نم اوررحت ناف . تاذلاب « ديبعلا»
 !؟ ناطلس نم الملل

 وأ رحاس هنع لاقي يبنلاف . ةيلهاج لك يف ةماشتمو « ةددعتم هيوشتلا لئاسوو

 ۰ لونج

 ؟ هب اوصاوتآ ! نونج وأ رحاس : اولاق الإ لوسر نم مهلبق نم نیذلا یتا ام كلذك 3
 . “)4 نوغاط موق مه لب

 : ضرالا يف دسفيو مكنيد لدبيل ءاج هنإ ريهامجلل لاقي وأ
 نآ وأ مکنید لدبي نأ فاحخآ ينإ ! هبر عديلو ىسوم لتقأ ينورذ : نوعرف لاقو #

 . 4 ! داسفلا ضزألا يف رهظي
 سانلا ضعب ًادبو « كيكشتلاو هيوشتلا ةلح مغر هفقوم ىلع لوسرلا رصأ اذإف

 : لعفلاب هيلإ تأجل وأ شطبلاب تددهف « اهرص ةمشاغلا ةطلسلا تدقف « هب نونمؤي

 . 4 ! انتلم يف ندوعتل وأ انضرأ نم مكنجرخنل مهلسرل اورفك نيذلا لاقو

 .““ « ! هبر عدیلو یسوم لتقآ ينورذ نوعرف لاقو #

 ." « !نيموجرملا نم ننوكتل حون اي هتنت مل نئل اولاق #
 سفنلو « ناطلسلا بحاص اللا بناج نم ةيلهاج لك يف ثدحم اذكه

 - ارارکت الإ نکی مل ۔ ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر هاجت شیرق نم ثدح امو . بابسألا
 : لبق نم تايلهاحلا لك يف ثدح ان ةروصلا سفنبو

 .“" & كلبق نم لسرلل ليق دق ام الإ كل لاقيام $
 هللا لص - لوسرلا نم شيرق فقوم سردن نحنو ىنعملا اذه زاريإ لمهن نآ يغبني الف

 ‹ ألو ةيخيراتلا اهتقيقح نم اهجرخب اًبيعم اًرصح ةيضقلا رصحي هلامإ نأل - ملسو هيلع
 هذه بعوتسي نأ سانلا ىلوآ ملسملا سرادلاو . كلذك ةيخيراتلا اهتلالد نم اهجرخيو

 هترظنو « هللا الإ هلإ ال ةيضق يه ةايحلا يف ةيسيئرلا هتيضق نأل < ةلالدلا هذهو ةقيقحلا

 . هللا الإ هلإ ال لالخ نم نوکت نأ يغبني هلک یرشبلا عقاولل

 . 1: رفاغةروس ( ۲ ) . ۵٥١_۳ : تايراذلا ةروس ( )

 . :۲٦ رفاغةروس( ١۳ . ) ٤ : ميهاربإ ةروس (۳)

 : ٤۳ : تلصف ةروس ١١١ . ) ٦( : ءارعشلا ةروس ( ) ٥
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 وأ بالطلل ءاوس « ةيلاحلا انجهانم ىلع ةمهملا ةفاضإلا هذه فيضن نأ نذإ بج

 هيلع هللا لص - هللا لوسر ضراعت تناك اشيرق نإ نيسرادلل لوقن نيحو . ماعلا ىراقلل

 كانه نإف « طبضلاب ناطلسلا اذه ةقيقح مه نيبن نأ بجيف « ااطلس ىلع افوخ - ملسو

 . ديدحت ريغب ةملكلا هذه كرتن نيح سرادلا هيف عقي نأ نكمي اًقيقد اسب

 امه اسيل كلذك يراجتلا امناطلسو - ةسايرلا ناطلس - شيرقل يسايسلا ناطلسلا نإ

 ةهجو نم - مهنإ لب . - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا دض فقتل اًشيرق اكرح نيذللا

 ‹ مهتليبق نم یبن روهظب اوبحري نآ نینیمق اوناک - ةيلهاحل ا مهريكفت ةقيرط ىلعو « مهرظن
 - مث نم - ديزيو « اهلك ةريرجلا لئابق ىلع يسايسلا ممماطلس نم ديزي نآ ىرحأ كلذف

 لئابقلا ىلع اهرعاشب هيتت رعاش اهيف دلوي يتلا ةليبقلا تناك دقو . يراجتلا مہناطلس نم

 !؟ يبن اهيف دلوي يتلا ةليبقلا لاب اف « ىرحألا

 ‹ هللا نم بصتخملا ناطلسلا وه اينإ ! كلذ نكي مل هيلع اوشخ يذلا ناطلسلا اهنإ

 ىلعأ ناطلسل مهلك نيعضاح « رشبلا ةيقبك اًرشب ودوعيف « هللا ىلإ هودري نأ اوهرك يذلاو

 : مہيديآ يف هديلاقم تسيل « مهنم
 مه ام ربك الإ مهرودص يف نإ مهاتآ ناطلس ریغب هللا تایآ يف نولداجج نيذلا نإ #
 ا

 ناطلسلا ةقيقح فرعيل « سرادلل اهحضون نأ يغبني يتلا ةيضقلا ةقيقح يه كلت

 « هللا الإ ,Ya » هيدؤت يذلا رودلا ةقيقح فرعيلو < هميطحتل مالسإلا يتأي يذلا لماج

 ةلذم ةفئاز ةيدوبع لك نم مهريرحتو « رشبلا نع ةيدوبعلا عفر وهو «ةيرشبلا ةايح يف
 يهو « ناطلسلا بحاصو رمألا بحاص دحاولا هلل اهلك ةيدوبعلا درب « ناسنإللا ةماركل

 ( . ءاوس ةرحأآلاو ايندلا يف ةزعلاو ةماركلا اهنم ناسنإللا بستكي يتلا ةيدوبعلا
% # : 

 وعد نودناعی نيح الملل ةبسنلاب ةروصلا هذه ىلع سرادلا سقن يف رمألا رقتسا ادإف

 ةيقب فقومل ةبسنلاب اهتفاضإ نم سأب ال ةفاضإ كانهف - شيرق تعنص اك - مالسإلا
 نيدلاب نايإلا ىلإ اوعراسي نآ ضورفملا ناك نيذلاو « الملا الؤه نيدبعتسملا «ساتلا

 ىلع طلستي يذلا توغاطلا كلذ نم ةقيقحلا ي مهررحو مهصلخ وه هنأل « ديدحلا

 ! نوملسپ الو . . رمأالاأدبم يف ألاء ءارو اقص نوفقي مہنإف كلذ عمو « مهباقر

 . 0٦ : رفاغ ةروس ( 1 )
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 ةرهاظ نذإ يهف . ةيلهاج لك يف لوسر لك عم هلك خيراتلا يف ترركت ةبيجعلا هذه

 يخبني ناك نإو < « ميلسلا قطنملا » هيضشقي ناك ال ةفلاخ األ ‹ ريسفت ىلإ جاتحت ةيرشب

 ! ميلسلا قطنملل ةيلهاجلا يف دوجو ل هنأ ءادتبا فرعن نأ

 الإ ‹ ديدجلا نيدلل اضيأ مه نيدناعم « مهتداس ءارو قاد نوفقي نوفعضتسملا ءالؤه

 ةليلق ةلق . ديرشتلاو بيذعتلاو داهطضالا اهيلع عقيو « يبنلاب نمؤت يتلا يه ةليلق ةلق

 ةيدوبع لك ةضفار « هدحو هلل اهتيدوبع ةنلعم هل بيجيتستف ٠ قحلل اهتريصب هللا حتفي

 فقت يهف ةيقابلا ةيقبلا امأ . . باذعلاو ىذألا نم هل ةضرع يه ايب ةملاع يهو « هاوسل

 . لوسرلاو ةلاسرلا ءازإ الملا هب فقي يذلا دانعلا سفنب اهصأخ دض

 نوشيعي يتلا ةيقيقحلا ةيدوبعلا ةلاح ىلإ رظنن نيح ةبيرغ تسيل اهتبارغ ىلع ةلأسملاو

 موي مهسفنآ نع نولوقيس اک مهتافرصت لک يف الملل « نیعبات » مهحاورآو مهراکفأب اهیف
 : ةمايقلا

 انع نونغم متنآ لهف اًعبت مکل انک انإ اوربکتسا نیذلل ءافعصضلا لاقف ای هلل اوزربو #

 ." هڳ !؟ ءیش نم هللا باذع نم

 لوقي « لوقلا ضعب ىلإ مهضعب عجري « ممبر دنع نوفوقوم نومرجملا ذإ ىرث ولو #
 نيذلل اوربكتسا نيذلا لاق ! نينمؤم انكل متنآ الول : اوربكتسا نيذلل اوفعضتسا نيذلا

 نيذلا لاقو . نيمرجم متنك لب ؟ مكءاج ذإ دعب ىدهلا نع مكانددص نحنأ « اوفعضتسا

 هل لعجنو لاب رفکن نآ اننورمأت ذإ راهنلاو ليللا ركم لب : اورکتسا نیذلل اوفعضتسا

 له . اورفك نيذلا قانعأ يف لالغألا انلعجو « باذعلا اوأر ال ةمادنلا ورسو !اًدادنأ

 . هک ؟ نولمعی اوناک ام الإ نوزج

 ضفر يف ةداسلا نوعبتي مهلعجب يذلا وه هيف نونوكي يذلا ةيدوبعلاو ةيعبتلا فقومف

 ! ديبعلا- مهؤت نم - ملسأل ةداسلا ملسأ ولو . هللا الإ هلإ ال

 ةوعدلا نع دعبلا نم اًذيزم ديبعلا فقوم ىلإ نافيضي نيرخآ نيلماع كانه نأ ريغ

 ء ةيمالسإللا ةوعدلا يف امأ . نوعرف لآ نمؤمك < نيفعضتسملا عم اونمآ الملا نم دارفأل ةليلق جذامن حخيراتلا يف (۱ )

 يآك « ألما نم ليلق ريغ ددع ناميإب ةظحل وأ نم تزيمت دقف ء ضزألا يف ليوطلا نيكمتلا اه هللا بتك يتلا

 : مهنع هللا یضر يلعو نا ثئعو « قيدصلا ركب

 . ۲۱ : میهاربإ ةروس ( ۲ )

 . ۳۔١۳ : اس ةروس ( ۳ )



 نم نينمؤم اب هنولزني ايب ةداسلا نأ (ييوأ ( اتريصب هللا حتفي يتلا ةليلقلا ةلقلا الإ) ةديدجلا

 مموبهريو ديبعلا نوعزفي ةقيقحلا يف مهنإف - ديرشتلاو داهطضالا و ٠ بيذحتلاو ليكنتلا
 ناطلسلا كلذ روبي ذئدنعو « ةنمؤملا ةلقلا كلت تتلفنا اك مناطلس نم اوتلفني الل

 ‹ اهشاذ يف ةنمؤملا ةلقلا كلت ةيلهاج ةيأ يف هب دصقي ال بيذعتلاو ليكنتلا اذهو . لوزيو

 اہ دصقی اإ . م+اطلس ىلع ةداسلا عزفي اًيقيقح ارطخ لكشت ال ددعلا ثيح نم يهف

 اهرصح ةلواعو « ةديدحلا ةوعدلا راشتنا فقو . . ريبعتلا زاج نإ « ىودعلا » فقو اثاد

 : نيرحآلا ليذختل - نكمأ نإ- مهنم دحاو يآ دادرتسا ةلواح لب « رفنلا كلذ يف

 . نوافل انل مہنإو ‹ نوليلق ةمذرشل ءالؤه نإ . نيرشاح نئادملا يف نوعرف لسرأف#*
 ° € ! نورذاح عيمحل انإو

 نيدلاب ناميإلا نع نيدبعتسملا دصت يتلا لماوعلا دحأ وه ةداسلا ليكنت نم فوغأ-اف

 : يقيقحلا ىدملا وه هنأ اونقيت ولو «دیدحلا

 ." « . . انضرأ نم فطختن كعم ىدهلا عبتن نإ اولاقو #

 سند يف اقراغ نوكي ام ابلاغ ةيلهاحلا يف يرشبلا عيطقلا اذه نأ وهف يناثلا لماعلا امأ
 ريغ يناويحلا عاتملا نم ادق عيطقلل حيتت نآ ىلع اهتاد صرحت ةيلهاحلاف . تاوهشلا

 قيلي ال يذلا يرزلا مهعضو ةقيقح ىلإ اوقيفي الو « نودبعتسملا هيف لغشنيل « طبضنملا

 مهتيناسنإ لجأ نم اوراثل يرزلا مهعضو ةقيقحل اوقافآ ول مهنأ امبرف . ناسنإللا ةماركب

 قَلْطُي هذه ةقافإلا ةظحل نم اًقوخف . . مهيلإ ةبصتغملا مهقوقح درب اوبلاطلو « ةبولسملا

 ! قيفي الو . . وهليف ‹ همومه هيف قرغي سندلا عاتملا يف عيطقلا

 طبضنملا كولسلا ىلإو « ةيحورلاو ةيسحلا ةفاظنلا ىلإ وعدي ديدجلا نيدلا ءاج اذإف

 عاتملا اذه نم همرحيل ءاج نيدلا نآ سندلا يق قراغلا عيطقلل ىءارت « ةينابرلا طباوضلاب

 تبذج هنم اهجارخإ تلواح اذإ ‹« نتنلا لحولا يف ةقراغلا ةدودلاك !هسند نم هرهطيل ال

 ! نيطلا يف ًالغوت دادزتل كعباصأ نيب نم ةدشب اهسفن
 قوذتي نأ دعب الإ هنامرحل ال هريهطتل ءاج ديدجلا نيدلا نأ عيطقلا اذه قدصي الو

 ‹ اهيف اًقراغ ناك يتلا ةفثازلا تايدوبعلا لك نم هنادجو ررحتيو « لعفلاب نأهيإلا ةوالح

 ! تاوهشلل ةيدوبعلا اهنيب نمو

 . ٥٦0 : ءارعشلا ةروس ( ) ١

 . ٥۷ :¦ صصقلا ةروس ( ۲ )
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 بناج ىلإ « ءادتهالا نيبو هنيب ًداثاح فقت ةسندلا تاوهشلا هذه نإف كلذ لبق امأ

 . ليكنتلا نم فوخلاو ةداسلل ةيعيتلا
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 فقوم ناف « هللا الإ هلإ ال ةيضق نم ةيلهاجلا فقوم نع ثيدحلا نم انغرف اذإ

 ىلع اًديج هيف بوتكمل ا ناك نإو ةفاضإ ىلإ كلذك جاتي بيذعتلاو داهطضالا نم نينمؤلا
 ‹ ائاد سوفنلا يوهتست ةلوطبلا نآ كلذ «اًنايحأ ةعورلا نم ةجرد غلبيو « مومعلا هجو

 . باجعإو ةرارحب اهنع ثدحتنف

 صاخشألا ءالؤه نيب ةنراقم لعفلاب ةدوجوملا تاباتكلا ىلإ فيضن نأ طقف ديرن

 . مهسوغن يف مالسإلا رثآ زربتل ٠ نيملسم اوراص نيح مهنيبو ةيلهاحلا يف مهسفنأ

 فرفلا ذإ « ةيافحلا هيف اب افورعمو الوادتم هلع هللا یضر - رمع جذومن ناک ابرو

 هديرن يذلا نإ . . مالسإلا يف هلاحو ‹ ةيلهاجلا يف هنع هللا ىضر هلاح نيب حوضولا دیدش

 اهتئيب يف لازت ام تناك اهنيب « اهعاذ ةيبرعلا ةيصخشلا حمالم مالسإلا ريغ فيك زربن نأ

 . لبق نم ةيصخشلا هذه تلكش يتلا اهعاذ

 هقالخأو ناسنإإلا تاداع لكشت يتلا يه ةئيبلا نإ لوقي يلهاجلا عامتجللا ملع نإ

 ةيضقلا ديزيف خيراتلل يداملا ريسفتلا ءيجيو . هكولس طاهنأو هتاماهتهاو هركفت ةقيرطو

 تاداعلا لكشي يذلا وه ناسنأإلا هيف شيعي يذلا يداصتقالا روطلا نإ لوقيف اديدحت

 دح ىلإ اقداص نوكي دق امهالكو . تاسسؤملاو تايظنتلاو كولسلاو قالحألاو راكفألاو

 رود نالفغي انآ اهبيع نكلو .. خيراتلا تايلهاج يف سانلا عاضوأ ريسفت يف ريبك

 حونو مدآ ذنم مالسإلا خيرات ريسفت يف نالشفي مث نمو . ناسنإلا ةايح ليكشت يف ةديقعلا

 . خيراتلا رحخأ ىلإ . . - ملسو هيلع هللا ىلص -دمح ىلإ

 لوقت امنإ . مالسإللا مه نم كلذ سيلف . ةيلكلاب ةئيبلا رثأ يغلي مالسإلا نإ لوقت امو

 فرصبو « ةئيب ةيآ يف ۔ ناسنإللا نم لعجيو <« ةئيبلا تافارحنأ مّرقي ديكأتلا هجو ىلع هنإ

 مويلاو لاب نايإلا نم اهبستكي ةصاخ تافصاوم اذ « الاص اًتاسنإ » - ةئيبلا نع رظنلا

 وأ فيرلا يف « ةيعارزلا ضإألا يف وأ ءارحصلا يف « لبجلا وأ لهسلا يف ناك ءاوس « رحآلا

 يآ يف كلذ دعب مهي الو ‹ ةيصخشلل يقيقحلا رهوجلا نؤكت تافصاوملا هذه . ةنيدملا يف

 هنايك نم جرخلو « رحأالا مويلاو هاب ناميإلا نع ىلختي نيح امأ . سبلتي ةيجراخ ةروص
 ٠ صاخلا اهلكشب هلكشت « ةثيبلل دبع ذئدنع وهف ‹ عشملا ءاضولا رصنعلا كلذ
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 . لیلد الو طباض ریغب اًعم امافارحناو اہتاءاوتساب

 ‹ لئاضفلا ضعحب - ةيلهاج ةثيب لك يف اك - ةيلهاجلا ةيبرعلا ةئيبلا يف ناك دقلو

 ةيلهاحلا نكلو . ةليضف هلصأ يف مركلاف . ةيلهاجلا ريثأتب ةهجولا ةفرحنم تناك اهنكلو
 ءاج اک « سائلا ءاٿر » وأ ) نابکرلا هرکذب ثدحعت يكل لذي ءيش ىلإ هتلوح دق تناک

 ىلإ اهتلوح دق تناك ةيلهاجلا نكلو . ةليضف اهلصأ يف ةعاجشلاو ( نآرقلا يف هفصو

 (نآرقلا يف تفصو اك ةيلهاج ةي وأ ) لطابلا نم قحا اهيف زيمتي ال بنو بلس تاراغ
 . (! اًمولظم وأ اًلاظ كاخأ رصنا ) لفاكتلاو رصانتلا كلذكو

 < اهنم ربثك نع يلهاجلا رعشلا ربع « ةددعتم عاونأ نم ىتش لئاذر كانه تناك مث

 ةيبرعلا ةيلهاحلا صئاصخ نم اهضعبو « تناك اثيح اهتاذ ةيلهاجلا ةعيبط نم اهضعب
 : رعاشلا لوقك كلذو « تناذلاب

 !مّلظُي سانلا ملظي ال نمو « مڌ هحالسب هضوح نع دذي مل نمو

 : رعاشلا لوق وأ

 ! اعغنيو رضي ايك ىتفلا ىج انإف اضف عفت مل تنآ اذإ

 : رعاشلا لوق وأ

 ! دشرأ ةيزغ دشرت نإو تيوغف 20 توغ نإ ةيزغ نم الإ انآ لهو

 : رعاشلا لوق وأ

 ! يدلخغ تنآ له : تاذللا دهشأ نو يغولا رضحأ يرجازلا اذهيأ الأ

 رعاشلا لوق وا

 يدلاتو يفيرط قافناو يلذبو يقذلو رومخلا يارشت لاز امو
 ! دبعملا ريعبلا دارفإ تدرفأو اهلك ةريشحلا ينتمات نأ ىلإ

 اطاوح-أ الو ةيداملا ةثيبلا ةعيبط ال ! ءيش ةثيبلا هذه يف ٌريغت امو مالسإلا ءاج مث

 دهطضت يهو اهسفن اشيرق زه ًالئاه يغت ناكو . سوفنلا تريغت اهنإ . . ةيداصتقالا
 | بيذعتلا فونص نم ذئموي اهقوط يف ام لكب مهبذعتو نينمؤملا

 ةيوارحصلا ةئيبلا هذه يف ءيطبلا مادعإلا ةبوقع وه ةليبقلا نم « علخلا » ناك دقل

 ‹ ةيداصتقالاو ةيسايسلاإو ةيعاتجلالا : اهلك ةايحلا زاكترا روح اهلعبقو ةليبقلا سدقت يتلا
 نودذهب لئابقلا هذه نم دارفآ ءالوأ مهاه مث . . دارفألا نم درفل هّجوت ةبوقع ىسقأ تناكو

 ‹ لماك فافختساب درطلا رارق نوقلتيو ! مهسوءر يف ةرعش كلذ زيي الف ةليبقلا نم درطلاب
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 يف ةياغ دارفألا كعلوأ سوفن يف ةلآسملاو 1 مهب لعفت فيك يردت اف مهلئابق ظيغي

 مهيلع هل داع ابف ‹ ةيلهاجلا يق هنودبحتي اوناك يذلا « برلا » اذه اوعلخ دقل : ةطاسبلا

 ! هللا الإ هلإ ال هنآ اونمآ دقف . . ناطلس

 لمتجي ال « ةيلهاحلا يف ةيبرعلا ةايحلا تاس نم ميضلا ءابإو ةفنألاو ةيمحلا تناكو

 الو « لاتقلل هفيس درجم نأ هلعفي ءارجإ طسبأو . هيلع تكسيو ٌىذأ هب قحلي نآ يبرعلا

 ٤ ميضلا ىلع تكس هنإ هنع لاقي نآ نم هيدل ريخ كلذف . ةكرحملا يف تومي نأ هينعي

 يّسحلا ىذألا مهبيصي دارفأ ءالوأ مهاه مث ! هتليبق اهب رّبعتو « هرمع ةيقب اب رعي لظیو

 تاذ يف مهو < ةفنألاو ةيمحلا مهيف كرحتت الو ٠ ميضلا درل نوكرحتي ال م يوتعملاو

 هذه لثم ىلع ديلا فك ةبوعص حم « « مكيديأ اوفك » : ممبر رمأب نومزتلم مهأل « ةئيبلا

 اوتاك يذلا برلا نإف . مهسوفن يف ةلكم تراص - اهتبوعص ىلع  اهنكلو . . سوفنلا

 اونمآ نأ دعب مهسوفن يف ةرطيس هل دعي مل دادجألاو ءابآلا فرع ةروص يف ةيلهاجل ا يف هنودبعي
 اومظك دقو « لذلا ةيهاركب ةيوس سفن لك يف يرطفلا روعشلا الإ قبي ملو « هللا الإ هلإ الب
 هلل ءاضرإ روعشلا كلذ

 نم ىذألا ناسنإلا لمتجي نآ اهتعيبط نم الو ةثيبلا هذه تاثوروم نم نكي أ هنإ مث

 . . ميقلا نم « ةميق» لجأ

 فرش لجأ نم ةكرعلا ف توملل هسفت ناسنإلا مدقي نأ ابتاثوروم نم ناك دقل اًمح

 وآ !دبم لجآ نم ّیذآ يف شیعی نآ امآ . مهسوفن ىلع ًالهس كلذ ناكو « اهتماركو ةليبقلا
 . لبق نم هب اه دهع ال « ةثيبلا هذه ىلع ةدجلا لك ايدج اًئيش ناك دقف «ةديقع وأ ةميق

 نيح مهتاودن يئ « اللا > ثیدح ناکو ۔ ۱ ظیخلا عم - بجعلا دشآب هتلپاق كلذلو

 ينثي الو ‹ ديدهتل بيجتست ال يتلا « مهيلع ةجراخلا ةئفلا هذه نأش يف ثيدحلا نولوادتي

 اھاب ی رطخُم نکی مل یون یف ہللا الإ ہل الب نایہالا رٹ نم اذھ ناک دقلو ا ءاذيإ اهمزع

 ! قالطإلا ىلع ةبرجتلا ذه لم ضوخ نآ لبق نم
 نم ةعبان تسيل « اهيلع ةبيرغ « ىرحأ ةديدج ةميق ةثيبلا هذه يف تتبن دقل مث

 ومنت تلظ مث « ةيلهاجل ا لئابقلا نم اهريغو شيرق ةدهد تراثآ اپن لیلدب ٠ ةئيبلا ةعيبط
 يه كلت . . عمجأ ماعلا نم ةشهد عضوم تراص ىتح « ديلولا يمالسإلا عمتجملا عم

 . «ةديقعلا ةرحأ»

 ةدحو ةليبق لك .. مدلا طابر وه ةئيبلا هذه ىف لبق نم فورعملا طابرلا ناك دقل
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 ‹ اضعب اهضعب لوعيو« اضعب اهضعب يمحي « ةمكحملا ةقلحخلاك ةطبارتم ةلماكتم
 ىرحألا تادحولا نم ءادعلاو زفحتلا فقوم فقت اهنكلو « ضعب عم اهضعب لفاكتيو

 يف ةرصنلا ىلع توقوم فلاحت اهنيب نوكي نأ الإ  لئابق ةروص يف اهلثم ةلتكتملا
 الو سنج مهنيب عمجي ال لب ةريشع الو ةليبق مهعمجت ال دارفأ ءالوأ مه اه مث . .؟'برحلا

 نم برع حم « يسرافلا ناملسو «يمورلا بيهصو « يشبحخلا لالب مهيفف - ةغل الو نول

 ضعب يف مهضعب لماکتیو « نولفاکتیو نوطہارتی ءالوآ مه اه - شیرق .ریغ نمو شیرق

 ‹ اهنع عمس وأ اهدهاش نم لك نم ةبرغتسم ةروص . ةئيبلا كلت يق اه ليثم ال ةروصب
 نمو « هللا الإ هلإ ال تايقالحخأ نم اهنأل « ةطاسبلا لك ةطيسب مه مهسفنأ يف اأ عم

 هللا يف نوباحتي « هللا يف ةوحخإ “"”« ةوحإ نونمؤملا نإ :  هللا الإ هلإ اب ناميإلا تارمث
 ! مدلا طابر سدقت ةئيب يف مدلا طابرب نوطبارتملا باحتي امم دشأب

 - ةيلهاجلا شهدي اًبح - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نوبحي ءالوآ مه اه مث

 هبي اًدحأ تيأر ام » : نايفس يآ ناسل ىلع اهتشهدو اهبجع نلعت قلطنتف - اهظيغيو
 . (اًدمحع دمحم باحصأ بحك سانلا

 !؟ بحل ا میفو
 هذه ردقبو « حلاصملا ىلع- مدلا طابر ريغ يف نوباحتي ةيلهاحلا يف سانلا ناك دقل

 . . لاملاوأ سفنلا يف مراغملاو ىذألا لامتحا ىلع نوباحتي اونوكي مل طق مهنكلو ! حلاصلملا

 ! ىشالتيو بحل ا بوذيو ةنماكلا ءاضغبلا رهظت انهف
 الو اهیف هل لوح الو « ةکم يف ممن كلمي - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ناک اذاف

 !؟ لام الو ةورث الو « ةوق

 داهطضالاو نيكرشملا نم مهيلع عقاولا ىذألا الإ - ضرألا باسحب  نوقلتي اوناك ام

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب مهقلعت ءازج بیذعتلاو ديرشتلاو
 نيب بحلا رعاشم نم لبق نم اودهع يف هل ليثم ال يذلا بحل ا اذه هنوبحي كلذ عمو

 لسرملا يبنلل بح وهف . يعيبطو مهسوقن يف لهس هنكلو . نايفس وبآ لوقي اك ساتلا
 . هللا الإ هلإ الل مهاده يذلا « هللا دنع نم

 مشاه ينبل الو ‹ ةكم يف نينمؤملا دارفأل عستي مل كلذ عمو « ةغيبلا كلت يف اًديرف ءانفتسا لوضفلا فلح ناك ( ) ١

 ! ممألا ةئي ةعباتلا « ناسنإلا قوقح » ناجلب انركذي وهف !- ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر عم اوفقو نيح

 ! نيملسم اونوكي نأ الإ « ضرألا يف رشبلا نم ةعامج ىلع عقي ناودع يآ ركذنتست

 . ۰ : تارجحلا ةروس ( ۲ )



 فوقولا قحتست « ةذفلا كولسلا طابو ةبيحرلا قافآلاو ةيلاعلا رعاشملا نم تارشع

 ايدام تريغت دق نكت مل يتلا ‹ ةئيبلا هذه يف ثدحتسم ءىش انآ : ةيوازلا هذه نم اهدنع

 هذه ترمع يتلا ةديدجلا ةديقعلا وه اهيف ريغت ام لك امنإ . ةرتفلا كلت يف اًيداصتقا الو
 . . رخآ اًقلخ ابعآشنأو ‹ اهيف ءيش لك تريغف بولقلا

 . . فادهأ ةدعل ةمزال ةفقولا هذهو

 يلوتست نيح رشبلا سوفن يف ةمساح تاريغت نم ةديقعلا هعنصت ام نايبل ًالوأ ةمزال

 رخصيو ةديقعلا رثآ ركني رصع يف يرورض نايبلا اذهو . صالخإو قدصب مهبولق ىلع

 . اهتقيقح قوذتي الو اهركنيف ةديقع الب شيعي هنأل « اأش نم

 وأ ةغيبلاب ءيش لك رسفت يتلا « خيراتلل ةيلهاجلا تاريسفتلا هجو يف اًيناث ةمزالو

 لئاهلا ريغتلا اذه ثودح نم تارسفتلا كلت داسف ىلع لدأ سيلو . يداصتقالا روطلاب

 ةديقع يف دحاو ريغتب امنإ ٠ يداصتقالا روطلا وأ ةئيبلا يف دحاو ريغت الب «سانلا سوفن يف
 . بولقلا

 ! اهزارفإ و ةيبرعلا ةئيبلا جاتن وه مالسإلا نإ لوقت يتلا يواعدلا هجو يف ايخأ ةمزالو

 ةئيبلا لئاضف عنج نأ ىلع دزي مل « « يبرع » ميعز - ملسو هيلع هللا للص -اًدمح نإو

 ! بيجاعألا نوعنصي ارقلطناف برعلا ةيار دحوو « ةيبرعلا

 ىلع هلك ناسنإلا . . « ناسنإللل » اديدج اداليم ناك ةيبرعلا ةريزحلا هتدهش ام نإ

 نأ نكمي ناك امو « ةغيبلا عنص نم سيل اًداليم . هدحو يبرعلا ناسنإلا ال «ضرألا هجو

 هنأب نمؤي نيح ناڪمو نامز يأ يف ناسنوال ثدحم <« هللا دنع نم داليم وه نإ . . نوکی

 ‹ ةملسملا ةيبرعلا ةيصخبشلا يف ةيبرعلا زئاكرلا ضعب كلذ دعب ىقبتو . . هللا الإ هلإ ال

 وه هيجوتلاو ةرطيسلا بحاص اهنإ . . هيجوتلاو ةرطيسلا ةبحاص اهتاذب تسيل اهنكلو

 وأ ةيبرع « سفن لك يف لاعف رهوج وهو . . هللا الإ هلإ الب نايإلا نم ئشانلا . . مالسإلا

 ۰ يسرافلا نالسو « يشبحلا لالبو « يمورلا بيهص سفن يف الاعف ناك اک . ةيبرع ريغ
 سفن يف يمالسإلا خيراتلا نم كلذ الت ايف ًالاعف ناك اكو ! يرشب ىوتسم ىلعأ ىلع

 ء|ظع نم مهريغو ؛ يكرتلا حتافلا دمحو < يكولمللا رزطقو ء يدركلا نيدلا حالص

 ! مالسإلا

 ډک ډې ډڳ#

 . نونمؤملا اهيف ىبرت يتلا ةسردملا يه مقرالا راد تناك - داهطضالا ةرتف يف ةكم يو

A" 



 هللا ىلص  لوسرلا نيب مقرالا راد يف يرجي ناك ع ةليلق انيدل رابحألا نأ هل فسؤي امو
 انيطعت نأ ةنيمق تناك رابخألا هذه نأ عم « مهيلع هللا ناوضر ةباحصلاو - ملسو هيلع

 ! داهتجالا ىلإ هعم جاتحن ال ةيمالسإلا ةيبرتلل الماك اًجهنم

 ء اًيناث ةرهطملا ةنسلا نمو « الوأ نآرقلا نم ةيبرتلا جهنم طنتسن نآ وه هكلمن ام لك

 نم هيلع اوناك ام لك نإف « مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا سوفن يف ةيلعفلا ةليصحل ا نم مث

 ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نم اهوقلت يتلا ةيبرتلل ةيلعفلا ةليصحلا وه تاسو لاصخ
 . هللا باتک یده للع-

 دیرت اک اًیرشب ٠ اعز ١ ناک - ملسو هيلع هللا لص -ادمح نأ ول ءدب ېذ ٰیداب لوقنو

 نآ نکمي ناک اهلك « لئادب ةدع همامآ تناك دقف « هنم عنصت نأ ةفرحنملا تاهاجتالا

 ةعفدو « ريا نم اًردق « ةيبرعلا ةمألا » يطعي نأ نكمي ناك اهلكو « « ةماعزلا» هيطعي

 . مامالا ىلإ

 . هتدايق تحت ةريزحلا دحوي اًبسايس اعز نوکی نأ همامآ ناک

 تناك يتلا ةنحاطلا ةيلبقلا تاعازنلا ىلإ رظنلاب لانم لا بعص ناك رمآ اذه نإ ةقيقحو

 نمزلا نم اًحدر ةمآ لكش يف لثابقلا هذه عمجت تعنم يتلا « ةلصأتملا اهعاراثب برعلا لكأت

 يه اإ ىلهاجلا عاتجالا ملع لوقي يتلا عمجتلا لماوع لك دوجو مغرب « هللا الإ هملعي ال

 « تادقتحملا ةدحوو « سنجلا ةدحوو « ةغللا ةدحوو « ضزرألا ةدحو : «ةمألا» ئشنت يتلا

 دمحع ةيصخش نكلو . خسلإ . . تاماتهالا ةدحوو « ةفاقثلا ةدحوو « ثارتلا ةدحوو

 هنآ لوقعلا ضعب يق رطخي نأ نكمي ثيحب ةمظعلا نم تناك - ملسو هيلع هللا لص -

 اهب ربجي ةاون اهنم لعجيو « اهلك نكي مل نإ « لقألا ىلع لئابقلا ضعب دحوي نأ عيطتسم
 ° ! داتالا ىلع لئابقلا ةيقب

 اهلتجي يتلا نكامألا ىلع متدايس دادرتسال برعلا دوقي اًيموق يعز نوكي نأ همامأ ناکو

 ضرالا يف مورلاو سرفلل نونكمي نيذلا « ءالمعلا » علخ دعب « ةريزج لا نم مورلاو سرفلا
 يتديس اتناك نيتللا « نيتيلايربمالا ١ نيتلودلا نيبو مهنيب ةلدابتلا حلاصملا لباقم ةيبرعلا

 ! هل باجتسيف « ةيموقلا » ةدحولا ىلإ وعدي مث نمو « نيحلا كلذ يف ماعلا

 نيذلا ءاينغألا روج نم ءارقفلا فاصنإل لضاني اًيعاتجا يعز نوكي نأ همامأ ناكو

 تفل ام اًعيج ضرألا يف ام تقفنآ ول # : للصفلا هلوقو « هللا لاق دقف الإو « طقف لدحجلا باب نم اذه لوقن ( ) ١

 . [ ٠ : لافنألا ةروس ] 4 مهنيب فلأ هللا نكلو « مهبولق نيب

AY 



 ام نودجي ال ءارقفلا نيب رجافلا فرتلا يف نوقرخيو « مهدهج نولكآيو « اتحط مہنونحطي

 اشيج ءارقفلا كئلوأ نم لعجي نآ « ةروثلا » حجنت نيح انيمق ناكو . . مهدوأ ميقي

 يف يمدقتو « ضرألا لع بيرغ لدعلا نم نول ةماقإ يفو « ةريزحلا ديحوت يف همدختسي
 ! هتاذ تقولا

 يذلا سندلا نم مهحاورأ ريهطت ىلإ برعلا وعدي اًيَقالحأ [ميعز نوكي نأ همامأ ناكو

 ‹ عفان ءيش ريغ يف قفني يذلا عئاضلا تقولاو ٠ شحاوفلاو رسيملاو رمخلا : هيف نوشيعي

 تاقاطلا عّمِجي مث . نييمدآلاب قيلي ال تتشتلاو عايضلا نم كرد ىلإ هباحصأب طبهيو

 ىلإ « يبرعلا نطولاب » عفترت « ةءانب ةوق اهنم لعجيف « ةوعدلل تباجتسا يتلا ةرهطتملا

 نم لك اهب رظني يتلا ديدشلا ءاردزالا ةرظن نم الدب « همارتحا ىلع هناريج ربي یوتسم
 ! دادنألا ةلماعم مهحم اولماعتي نأ نوفكنتسيو « برعلا ىلإ مورلاو سرفلا

 ! یرخآ لئادب كانه تناك ابرو

 نإ . . اًعيمج كئلوأ نم اًئيش لعفي مل - ملسو هيلع هللا للص - يبنلا ادمع نكلو

 هلإ نم مكل ام هللا اودبعا . هللا الإ هلإ ال : سانلل لوقي نآ ریبغلا میکحلا هبر هههجو

 . سانلل تجرخآ ةمآ ريخ جرخت هدحو قلطنملا اذه نم هنآ ريبغلا ميكحلا ملعو

 ىرحألا فادهألا لك ققحتت هدحو قلطنملا اذه نم هنآ كلذك ريبخلا ميكحلا ملعو

 ىوتسملا ىلع ققحتتو . . اًعيج ققحتت . . ةقرفتملا ةيرشبلا تاماعزلا اهيلإ ىعست يتلا
 ! « ناسنإلا » ىوتسم . . ىلعألا

 : هوفلاخب الو « مهملع هل اوعضخي نأ رشبلل يغبني يذلا « قحلا ملعلاوه هللا مْلعو

 .  ؟ ریبغلا فیطللاوهو قلخ نم ملعی الآ
 . ناسنإال ديدجلا داليملا يه هللا الإ هلإ ال نإ

 يف تارذلا بيترت « ةطنخملا » ديعت اك ‹ يرشبلا نايكلا يف تارذلا بيترت ديعت اإ

 < كرمت ةقاط هيفو « ةيلعاف هلو « ةيبذاج هل « اًديدج اًئيش اهنم ئشنتف « ديدحلا ةعطق
 . ءیضتو « عفرتو

 ثدحت _ لاج نود سفنلا نم لاججو « لاجج نود ةايحملا نم لاج يف ةيئزج ةوعد لكو

 . ١5 : كلا ةروس ( 1)
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 ‹كلذك يرشبلا عقاولا يف رييغتلا نم اتيشو ‹كش نود يرشبلا نايكلا يف رييختلا نم ايش

 داسفلا حلصي ال يئزحلا رييغتلا نأل « سفنلا يقو ةايحلا يف اًدئاس بارطضالا لظي نكلو

 . . ىلصألا فارحنالا مّرقي ال يئزجلا ميمرتلاو « هلك

 نمو . هللا جهنم ريغ جهانم عابتاو « هللا نود نم ةهلآ ذاختا نم ًاشني يلصألا داسفلاو

 نم هریغ نود هدحو هجهنم عابتاو « كيرش نود هدحو هللا ةدابع الإ هحلصي ال مٹ
 ! هللا الإ هلإ ال يه هذهو . . جهانملا

 نأ دبالف ‹ يرشبلا عقاولاو ةيرشبلا سفنلا يف كلت اهتفيظو هللا الإ هلإ ال يدؤت. يكلو

 هنم يفتنتو « صلو اه وفصي ثيحب « هقابعأ ىتح يرشبلا بلقلا يف اهراسم ذحأت
 . . صولخلا نود لوحت يتلا ناردأالاو « وفصلا ركعت يتلا باشوألا

 ‹ مقرالا راد يف - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر اهب ماق يتلا ةيبرتلا تناك كلتو

 . خيراتلا يف كلت هتروصب رركتي مل يذلا « ديرفلا ليجلا كلذ تجرحأ يتلاو

 اهتابغرو اهفتاوه نم صلخت ال سفنلاف . . تقولا تاذ يف ةئيطبو « ةقاش ةمهم اهغإ

 تابغرلا هذه تبكث نآ لاح يآ ىلع بولطملا سيلو . ةليلو موي نيب اتاعلطتو اهاوهشو
 يدؤژي يذلا قيرطلا وه سيلو . مالسإلا يف ةيبرتلا قيرط وه سيل تبكلاف . تداوهشلاو

 ةقاطلا هيجوتو « ةينابرلا طباوضلاب طابضنالا وه نإ . ءانبلل اهقالطناو سفنلا ةعفر ىلإ
 ناسنإلا حبصيف . . هلل لامعألاو <« هلل راكفألاو <« هلل رعاشملا حبصت ثيحب < هلل اهلك

 . هللا هاس اہک ٤ اًینابر ادہع»

 لكو « هربص لوطو « هردص ةعسو « هحور ةمظع ىلإ ىبرملا نم جاتحي . . دهجج دهج
 ىلع هسفن نم - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر هاطعأ كلذ لكو . . هتياعر لكو « هبح

 . خيراتلا هفرع ىوتسم ىلعآ
 - !هكباشت مغر - ةيمالسإلا ةيبرتلا نع ال يمالسإلا خيراتلا نع انه ثدحتن انك ذإو

 هللا للص هللا لوسر هب یپر يذلا ةيبرتلا جهنم نع ثيدحلا يف عشوتن نآ.انه عيطتسن الف

 :” تاراشإ درج ريشن اهنإ « هباحصآ - ملسو هيلع
 ريثألا وه هنأ نظي مهنم لك ناك - مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا نأ ةريسلا بتك انثدحت

 ولو برم لك اهغلبي ال ةيبرتلا يف ةمق كلتو 1! - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر دنع

 . هيثزجب « ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم » باتك تش نإ ليصفتلاب رظنا ()
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 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر سفن هب ضيفت يذلا ءاطعلا نم تناك اهنكلو ! كلذ يف دهتجا

 مهاب هيیراوحو هذيمالتل - ملسو هيلع هللا للص - هتیمست نإ لب . هباحصأ ىلع - ملسو

 صرحلا مهيف ثعبتو « مهسوفن يف ةقثلا ثبت « ةيلاع ةيوبرت ةتفل اهتاذ يهل « هباحسصأ»

 « قيفرو دن بحاصلاف « زيزعلا بقللا اذه قحتسي يذلا ىوتسملا ىلع اونوكي نأ ىلع
 «بحاصلا » ةبترم ىلإ اوعفتري نأ - ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر « عابتا ۱ مهو - مه اًئينهو

 ! « قيفرلا » و

 هركذت « هللا ىلإ هّجَوَت سوفنلا كلت تناك فيك ةريسلا بتك نمو هللا باتك نم ملعتنو
 : راهنلا فارطأو ليللا ءانآ

 اًيشعو ضرالاو تاومسلا يف دمحل ا هلو . نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف
 .) هڳ نورهظت نيحو

 نوحبصي نيح هللا هب نوعدي يذلا ءاعدلا مهملعي - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلاو

 مونلل ممونج نوعضي نيحو « ليللا نجي نيحو سمشلا علطت نيحو « نوسمي نيحو

 نيحو ريطلا نوري نيحو ةتبانلا ةتبنلا نوري نيحو «٠ لالملا نوري نيحو ٠ نوظقيتسي نيحو

 نيحو ‹ ضرألا يوترتو رطملا لزني نيحو ٠ ضرألاو ءامسلا نيب رخسملا باحسلا نوري

 ردقي وأ قزرلا يف هللا مه طسبي نيحو « زبخلا ةمقل نولكأي نيحو « ءاملا ةعرج نوبرشي
 : هللا مهفصو اك اوحبصي نآ ىلإ مہب لصيف . . نيحو .. نيحو .. نيحو .. مهيلع

 .'" # مہبونج یلعو ادوعقو اًمایق هللا نورکذی#

 يتلا « ةوحألا » اوملعت ةميركلا هتبحص يفو - ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسر دي ىلعو

 ٠ ةوحألا » يطعيف « - ملسو هيلع هللا ىلص - هسفنب اهؤدبي « نيدلا اذهب نينمؤملا تزيم

 هسفن نم هیطعیو « هاخأ » مهنم دحاو لک بحي فیک نوملعتیف « هباحصآ نم دحاو لکل

 . مهنم دحاو لکل هسفن نم - ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسر يطعي اک
 همجح يف ضرألا عاتم ىلإ نورظني فيك اوملعت - صيحمتلا ةنع - ةلحملا يقو

 !نيطلاب قصليو ضرألا ىلإ ناسنإإلا دلخي نيح هب ودبي يذلا مخضملا همجح ال ٠ يقيقحل ا
 ‹ هيده ىلع نوبرتي يذلا يعقاولا جذومنلاوه مالسلاو ةالصلا هيلع دئارلا دئاقلا ناكو

 ىلع نوربصيو « ىذألا ىلع نوربصيو « عوجلا ىلع نوربصي فيك هيف ةوسألاب نوملعتيو

 . ۱۹۱ : نارمع لآ ةروس (۲ ) . ۱۷-۱۸ : مورلا ةروس ( ۱)

۹ 



 نوعلطتيو « هللا ىلإ هلك مهربصب نوهجوتيو . . دصلاو داهطضالا ىلع نوربصيو « للألا

 . ءالبلا نم هيف مه امم مهصلخ نآ هدحو هيلإ

 ةيبرتلا ةرتف يف اًدحاو ادعو قلتي مل - ملسو هيلع هللا ىلص - هسفن لوسرلا نأ ظحلنلو

 لرنتي ينابرلا دعولا ناك انإ . ايندلا ةايحلا يف هصخشب نيكمتلاو رصنلا ىري نأب ةكمب
 هللا للص - لوسرلا صخشب قلعتي ام اّمأ . نيرفاكلا ىلع ءاضقلاو « نيدلا اذم نيكمتلاب

 : تايآلا هذه لاثمأ هيلع لزنتي ناک دقف - ملسو هيلع

 .  غالبلا كيلع (نإف كنيفوتن وأ مهدعن يذلا ضعب كنيرن امإو #
 .7 ( نوعجري انيلإف كنيفوتن وآ مهدعن يذلا ضعب كنيرن امإف $
 مهيلع انإف مهاندعو يذلا كنيرن وأ . نومقتنم مهنم انإف كب نبهذن امإف #

 . هک نوردشقم

 هللا ناوضر - هباحص درجتلا اذه ىلع رو « یلاعتو هناحبس هلل اًصلاخ هبلق درجتف

 نیکمتلا متی نآ یتح مهلغشی دعي ملو ‹ مهسوفن ظح نم مهسوفن تلخ یتح «- مهیلع
 تدرج انآ مہبولق نم هناحبس ملع الف . . هلل هلک مهرمآ اوملسو ‹ مدیآ ىلع ضرالا يف

 يتلا ةاونلا تدجو نأ دعب « ةنيدملا ىلإ ةرجملاب ممه نكم « اهدايق هل تملسأو « هل

 . « سانلل تجرح ةمأ رخ » دعب (ميف تجرح

# %* FF 

 اوفكي نأ ةكم يف نينمؤملل ينابرلا رمألا دنع سردلا اذه يف ةفقو فقن نأ انتوفي الو

 . شیرق ناودع ىلع اودری الو ‹ ميدي

 الو نآرقلا تايآ يف ةحيرص ركذت مل اهنأل « اًداهتجا اهطبنتسن « ةريثك كح رمألا اذه نإ
 ةكم يف اوناك نينمؤملا نأ اهنيب نم نوكي دقف . - ملسو هيلع هللا للص - لوسرلا ثيداحأ

 ريغ ةكرعم يف اولخدي نأ ةمكحلا نم نكي ملف « ةشطابلا شيرق ةوقل ةبسنلاب اايثض اًددع
 هذه نم ايش ةئشانلا ةوعدلا ديفتست نأ نود اهيف مهيلع يضقي نآ نكمي ةئفاكتم

 ىلع ةبلاغ تناك ةعيبط نم ةنمؤملا ةئفلا هذه بولق ةيفصت اهنيب نم نوكي دقو. ةكرعملا
 ةمارك وأ ةيصخشلا ةماركلا لجأ نم لاتقلا ىنعمب « ميضلا ءابإ » يه ةيلهاحلا يف برعلا

 . ٤١ : دعرللا ةروس ( 1 )

 . ۷¥: رفاغةروس( ۲)

 . ٤١-٤١ : فرحزلا ةروس ()
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 يهو . ةليبقلاو درغلا زواجشت ميقلا نم ةميق وأ ىنعم يأل رابتعا نود نكلو «ةليبقلا

 يتلا « ةوعدلا لمحل حلصت ال اهنإف ةيلهاجلا ةيبرعلا ةئيبلا يف اهعفاود امه تناك نإ ةعيبط

 نوكيل « مهابرق يوذ وأ مهصاخشأب قلعتي امم لماكلا درجتلا ىلع اهدونج ةيبرت داري
 . رمألا يف لقثلا مهصاخشأل نوكي الو « هلل مه اتقو ‹ هلل مهكرحتو « هلل مهاعفنا

 . كلذ ريغ ةريثك ىرخأ مكح كانه نوكت دقو

 يديألا فكب رمألا نيب ام تلزنت يتلا ةينآرقلا تايآلا نيب نم انرظن تفلي هنأ ريغ

 : ةيآلا هذه ء“ لاتقلاب نذإلاو

 . « نیمرجملا ليبس نيبتستلو تايآلا لصفن كلذكو

 هنآ يهو ‹ ةرثفلا كلت يف لاتقلا نع نينمؤملا يديأ فک يف ةنیعم ةمکح انرظن تفلت

 . هللا الإ هلإ ال ءادعأ عم ةكرحم يف لوخدلا لبق نيمرجملا ليبس نيبتست نآ دبال

 ةقيقح سانلا نيبتي نأ لبق « ةكم يف شيرق عم ةكرعملا اولخد ني نينمؤملا نأ روصتتلو
 ةفئازلا ةهآلا ةلازإ لجأ نم ةكرعم . . توغاطلا عم هللا الإ هلإ ال ةكرعم اهنآو « ةكرعملا

 ناك يتلا ةروصلا اف . . هللا ريغل ةيدوبعلا نم مهصيلختو « قحلا مهبرل سانلا ديبعتو

 ؟ ةكرعملا كلت نع سانلا اهذخأي نأ نكمي

 ‹ « ماظنلا » ىلع نيجراخلا دارفألا ضعب نيب ةيلخاد ةكرعم اأ ةروصلا نوكتس

 وقت يتلا « ةيعرشلا ةطلسلا » نيبو « مهيف رمألا ىلوأو مهيوذو مهيلهأ ىلع نيجراحلا
 نيبغاشملا كثلوأ روهظ لبق هيلع تناك يذلا عضولا ىلع رومألا بتتستل مهبيدأتب

 براض ىلإ - تلاط نإ - ةكرعملا بلقنت مث . فولأم فرع لك ىلع اوجرخ نيذلا نيزشانلا

 وأ مقان وأ تماش نيب ام مهرابخأب سانلا ثدحتي « بولغمو بلاغو « بورضمو
 ! ديعب نم جرفتم وأ فطاعتم

 ؟ ةروصلا هذه ىلع ةكرعملا نم اًتيش ديفت ةوعدلا تناك لهف

 ليصفت » نم ةرتف دعب « نيمرجملا ليبس نيبتست نيح . . ةيضقلا حضتت نيح امآ
 ةقحلا ةديقعلل ازومر الإ نونمؤملا هيف لحدي ال < ةرعملا شبغ نم لاخ وج يف ٠ تايآلا

 ةيئابر ننس ققحتتو « ةوعدلل ةبسنلاب ابثك جئاتنلا ريغتت ذثدنعف ‹ حيحصلا جهنم او

 . [۳۹ : جحا ةروس ] € ريدقل مهرصن ىلع هللا نإ و اوملظ مهاب نولتاقي نيذلل نذأ :  ىلاعت لاق ( ۱2

 . ٠۵ : ماعنألا ةروس ( ۲ )
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 بيذعتلاو داهطضالا ىلع نونمؤملا هربص يذلا بيجعحلا ربصلا نأ انيآر دقف .ةريثك
 عيسوتو « ةوعدلل ديدج ددم بلج يف هراثآ هل تناك - اودري نأ نود - عيوجتلاو ةرصاحملاو

 .هالصي يذلا بهللا ءوض للع اونم دقو «ةنيدملا نم راصنألا ءاج ذإ « ةنمؤملا ةدعاقلا

 يتلاو « ةلاعفو ةنكم ةنيدملا ىلإ ةرجهلا تلعج يتلا ةوقلا مهنم تناكف « ةكم يف نونمؤملا

 - مهربصو ةكم يف نينمؤملا تابث ناكو . كلذك اتكم ةكرعملا يف ودعلا عم ءاقللا تلعج
 ةيضق سيل نونمؤملا كئلوأ هيلع ربصي يذلا نآ راصنألا الو عنقم ربكأ - درلا مدع عم

 -اًقح نوكي نأ دبال هنأو- ! ةيصخش ةيضق ىلع ربصلا اذه لك سانلا ربصي امف - ةيصخش

 يف صاخشألا نم ىلغآو ىلع ةلأسم هنآو - !لطاب ىلع ربصلا اذه لك سانلا ربصي ايف

 ! كلت مت ديقعب نوحضي الو مهسفنأب نوحضي مهغإف « مہتاوذ
 امنإ ! اهنادجوب ةيضقلل ةسمحتم « ريهامج ١ درج اونوكي مل مهسفنأ راصنألا ءالؤهو

 نيب - هوجولا عيج نم - قرفو . اهب اونمآ يتلا ةيضقلل مهسفنأ اودنجف اونمآ اًموق اوناك
 رصنلا ىنمتي كلذ . اب نمؤي يتلا ةديقعلل هسفن ناسنإلا دينجت نيبو نادجولاب سمحتلا
 مهأس . داهحلا ىلإ يعادلا وعدي نيح ةصيخر هسفن مدقي اذهو « دعاق وهو ديعب نم

 ول ! انسفنأ مدقن : اولاقف ديدحلا نيدلل هنومدقي اع - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر

 ! نيقداص اوناكو ! كعم اهانعطق ءارحصلا اب تضرعتسا ولو « هانضح رحبلا انب تضح

 يف ءيجت يتلا ةينادجولا ةسامحلا درج ال « ةوعدلا مهب زتعت نيذلا « راصنألا » مه ءالؤهو
 ! سأيلا عقي وأ سأبلا عقي نيح ةظحل يف كلذك بهذتو « ةظحل

 شبغ الب هفقوم نيقيرفلا نم لك ددح دقو ةكرعملا عقت نيمرجملا ليبس نيبتست نيحو

 نم ييجيو « ةنيب نع كله نم كلهيل # : ةهجولا يف الو ةينلا يف شبغ الو «ةيؤرلا يف

 . نیملاعلا بر لاق اک '(ةنيب نع يح
 نم اهفاعضأ ىلع ةنمؤملا ةليلقلا ةئفلا بلغتت نأ : هللا ننس نم ةنس ققحشت ذثدنعو

 ! ناميرإلا فص يف « نيجرفتملا » نم ريثك لخديو « ةرفاكلا ةغفلا
# 3 

 هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةثعب نم ةيندملا ةلحرملا ىلإ لقتنن سردلا اذه نم انغرف اذإ
 ةعاملا تنوكت نأ دعب « ةيمالسإلا ةلودلاو يمالسإلا عمتجملا مايق ةلحرم < - ملسو

 . ةكم يف ةملسملا

 EY : لافنألا ةروس ( 1 )
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 ضعب نم سأب ال ناك نإ و « اهعومجم يف ةيفاو ةلحرملا هذه نع ةدوجولا تاباتكلاو
 . تاهيجوت وأ تافاضإ

 ةرمثلاو « مالسإال رشابملا قاثبنالا هنأ ىلع ةنيدملا يف ملسملا عمتجىم اومن عبتتن نأ يغبني

 تاهيجوتلاو تاهيظنتلاو تاعيرشتلا نم هللا دنع نم لزنتي اهب « ةيمالسإلا ةيبرتلل ةرشابملا

  ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نع ردصي ابو « ةددجتملا هتاسبالمو عمتجملا ومنل ةبكاوملا

 ءاوس « اهعاونأ عيمجب ثادحأالاب ةيبرتلا بناج ىلإ « ظعاومو تاهيجوتو هاونو رماوأ نم

 نينح يفو < دحأ يف عقو اك ةميزملا ثادحأ وأ ‹ ىربكلا ردب ةعقو يف اك رصنلا ثادحأ

 وأ « كفإلا ثيدح يفو « بازحألا ةعقو يف عقو اك ةلزلزلا ثادحأ وأ « ةكرعملاةيادب يف

 وأ ‹ ةرسعلا ةعقو يف اوفلخ نيذلا ةئالثلاك نينمؤملا ضعب نم تعقو يتلا تافلاخلا

 يف ةيوبرت سورد اهلكو . اهنع مهئالجإ نيحل ةنيدملا يف رمتسملا يدوهيلا ديكلا ثادحأ

 اهبتكن نآ خيراتلل اهبتكن نحنو انبجاوف . حخيراتلا نم ءزج هيف يه يذلا تقولا تاذ

 اذإ ةربعلا رهظت نلو . لبق نم انرشأ اك يوبرت سرد خيراتلا سردف « كلذك ةريعلل

 - ةيوبنلا ةثعبلا ةرتف يف تثدح- اهعاذب ةمئاق ةدرفم ثادحأ اأ ىلع ثادحتالا هذه اًتسَرَد

 انآ ىلع اهسردن نيح ةربعلا رهظت اهنإ - ةصاخ ةفصب بالطلل انتاباتك يف بلاغلاوه اذهو

 . اهفورظ تررکت الك ررکتت نآ نکمی ةینابر ننس

 : ردب ةوزغ نأش يف لاعت لوقي
 مهيلشم مهنوري ةرفاك ىرخآو هللا ليبس يف لتاقت ةئف « اتقتلا نيتئف يف ةي مكل ناك دق #

 ." « راصبألا لوأل ةربعل كلذ ين نإ « ءاشي نم هرصنب ديؤي هللاو « نيعلا ىأر
 راركتلل لباق ريغ « هتاذب ئاق اًدرفم اًتداح ردب ةعقو تناك اذإ ةربع كانه نوكت الو

 لتاقي نم هرصنب ديژي هللا نآ - ةيآلا يف ةروكذم يه اك - هيف ةربعلا امنإ . روصلا نم ةروصب
 ىلع ةنمؤملا ةليلقلا ةثفلا رصنيف « ردب يف نوملسملا ناك اك ادرجتم اصلخ هللا ليبس يف

 اذه نوقحتسي دونج ضزألا يف نوكي نيح قحلل نكميو «نيرفاكلا نم اهفاعضأ
 : ينابرلا نازيلا يف نيكمتلا

 نع اونو فورعم اب اورمأو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ ضرألا يف مهاّتَكم نإ نيذلا 8
, o 

 . ۱۳ : نارمع لآ ةروس( ۱)

 3 : جملا ةروس (۲)
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 م نإو « راركتلل ةلباق ةنس . ةنس ناك انإ « اًيدرف اثداح نذإ ردب يف رصنلا نكي ملف
 هذه نم هذخأن نأ يبني يذلا سردلا وه اذهو . ردب يف تعقو يتلا ةروصلا سفنب نكي

 يتلا ةذفلا تالوطبلا زاربإ يف اندهتجا امهم - ةدرفم ةعقاوك اهتسارد امأ . ةيخيراتلا ةعقاولا

 لطبي ةدرفم ةعقاوك اهتسارد  دحلا ةقئاف ةعور يهو < ةكرعملا ةعور ريوصتو « تثدح

 اهديصر عيضيف « راركتلل ةلباق ريغ ةديرف ةثداح ىلإ ةرركتم ةنس نم اوج هنأل « امطوعفم
 لايجأ نم ليج يأل ةعفادلا اهتوق عيضتو « هلك لبقملا اهخيرات يف ةملسملا ةمألل روخذملا

 ! قيرطلا فنأتسي نأ ديري نيملسلملا

 ةعقو يف رصنلا يف اهزاربإ نع ةيمهأ لقي ال نينحو دحأ ةميزه يف ةيمإلا ةنسلا زاربإو

 ةميزهلا نم ةدافتسملا ةيناميإلا سوردلاف . عئاقولا نم اهريغو بازحألا ةعقوو ردب
 ام رادقمب ةيوبرت سورد اهلك « ءاوسب ءاوس رصنلا عئاقو نم ةدافتسملا ةينايإلا سوردلاك

 ةملسملا ةمألا فرعت نيحو . هللاب هبلق طبرت ام رادقمبو « ةينابرلا ننسلاب ملسملا فرعت
 ىلع تاوطخ تطخ دق نوكت « ةميزملا اه عقت ءيش يابو « رصنلا زرحت ءيش ياب
 . قيرطلا

 سيلو « ةريسلا بتكو « نآرقلا ةرتفلا كلت ةسارد يف انعجرم نوكي نأ يغبني كلذل

 نم هللا ةمكحو « هجئاتنو ثدحلا ةربع نيبي يذلا وه نآرقلاف . اهدحو خيراتلا بتك

 عم ةرتفلا هذه سرادلا شيعي نيحو . دوصقملا يوبرتلا سردلا يطعي يذلا وهو ۽ هریدقت

 يف ةرتفلا كلت خيرات دوعي نلف « مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ريسو ةيوبنلا ةريسلاو نآرقلا
 هعم یمانتت اًح ایش حہصی اہنإ . . اذک ثدح اذک ةنس يف . . عئاقوو ثادحآ درج هسح

 هيعوو ‹ رشبلا عقاأو يف اهلعف ةيفيكو ةينابرلا ننسلاب هيعو « يناميإلا هيعوو ةيناميإلا هرعاشم

 فيكو امبولق يق ناميإلا خوسر ناك فيك : خيراتلا تبتك يتلا ةنمؤملا ةعا حلا كلت ةكرحب

 . بولقلا يف خسري نيح ناميإلل يعقاولا لقثلا نوكي
 تعم يتلا ‹ هللا يف ةقيمحلا ةوحألا كلت عمتجملا كلذ حمالم نم زربن نأ يغبنيو

 ىلع اهب هللا نم يتلاو « رتفت ال برح يف ةلواطتم اتينس اتشاع امدعب « جرزنلاو سوألا نيب

 : - ملسو هيلع هللا لص - هلوسر

 يف ام تقفنأ ول « مولق نيب فلأو « نينمؤملابو « هرصنب كديآ يذلا وه . . »

 .  ميكح زيزع هنإ ‹ مهنيب فلأ هللا نكلو « مهبولق نيب تفلأ ام اًعيج ضزألا
 ‹ خيراتلا يف ةدلاخلا ةديرفلا ةروصلا كلت يف راصنألاو نيرجاهملا نيب كلذك تعمجو

 . ۳۔۲٦ : لام رر (۱)



 يتلا ةورذلا هذه ىلإ لصت يتلاو « نيرجاهملا عم نوكلمي ام لك راصنألا اهيف مسافتي يتلا

 : هللا بات ين اهفصو ءاج

 يف نودجي الو ‹ مهيلإ رجاه نم نوبحي مهلبق نم نايإلاو رادلا اوءوبت نيذلاو #
 . # ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنآ ىلع نورثؤیو « اوتوأ ام ةجاح مهرودص

 رمألا يف فرصتلا نع لماكلا فقوتلا دح ىلإ « هللا لزنآ ايب بيجعلا مازتلالا كلذك

 تايآلا يف درو اک ‹ هنع- ملسو هيلع هللا یلص -۔ لوسرلا لاؤس وأ « هيف اتایب هللا لزنی یتح

 نيح ؤكلت نود ذيفنتلاب ةعراسملا مث « كنوتفتسي » وأ كنولأسي » : ىلاعت هلوقب ةءودبملا

 لزن نيح ثدح |( . هرمآ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ردصي وآ « ينابرلا رمألا لزنتي
 : ةنيدملا تاقرط يف يداني اًيدانم - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر لسرأ ذإ رمخلا ميرحت

 همف يف ناک نمو « هقارآ رُخ ند هتیب يف ناک نمف ! تمرح دق رمل ا نإ الآ ! ساتنلا ایآ
 هلذبت اب كلذ نراق ! امتاقرط يف رمخلا حوفت اًمايأ ةنيدملا تلظ ىتح ! اهقارآ رخ ةبرش

 اكو ! دايدزالا يف ةذخأ ةبسنلاو . . نامدإللا ةحفاكم يف مويلا « ! ةيقارلا » تاعمتجلملا

 اهنع هللا ىضر ةشئاع فصت ذإ ٠ باجحلا ةيآ تلزن نيح تانمؤملا ءاسنلا نم ثدح
 اًقيدصت دشأ راصنألا ءاسن نم لضفآ تيآر ام هللاو » : هللا رمآ ذيفنت ىلإ نهتعراسم

 4 نهويج ىلع نهرمخب نبرضيلو  رونلا ةروس تلزن دقل . ليزنتلاب اتاميإ الو باتكلاب

 ‹ اهطرم ىلإ تماق الإ ةآرما نهنم ام « اهيف لزنأ ام نهيلع نولتي نهيلإ نهاجر بلقناف

 . "« نابرغلا نهسوءر ىلع نأك تارجتعم حبصلا نلصي نحبصأف
 يلاثملا قيبطعلا كلذك وهو « ملسملا عمتجملل ةيلاثملا ةروصلا وه ةنيدملا عمتجم نإ

 مدخي اهنم لک « دحاو نآ يف نيئيشب موقن ن هتسارد ءانثآ يف انل يغبني مث نمو . مالسلل
 لالخ نم مالسإلا سردنو « مالسإلا ئدابم لالخ نم عمتجملا كلذ سردن نأ : رحتآلا
 . ناتقباطتم ناتروص امهف . . عمتجملا كلذ يف يعقاولا قيبطتلا
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 ريغ ةروص يف هريوصت ةطلغ يف عقنف عمتجملا كلذ ةيلاثم انذحأت نآ يغبني ال انآ ىلع

 ررضلا برقأو ! عفني ال راض رمآ - ةيخيراتلا ةيملحلا ةقيقحلل هتبناج قوف - كلف !ةيرشب
 ‹ هئم بيرق وأ عمتجملا كلذ لثم ىلإ لوصولا ةلواع نع ءادتبا ةمملا فرص وه هنم

 ۹ : رشا ةووس ( ۱7

 . متاح يآ نبا نع ظفاحلا هاور ( ۲ )
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 دق نوكن كلذبو ! رشب الإ نحن نإ نحنو « رشبألا ىوتسم قاف عمتجم هنآ ساسآ ىلع
 ! فادهألا كلت مدخن انن اننظ ثيح نم انیدیأب انفادهآ انرمد

 اًصيأ هيفو ‹ رشبلا صقاصحخ لك هيف « يرشب عمتجم هنكلو ! معن « لف عمتجم هنإ

 نيئاطغلا ريخو « ءاطخ مدآ ينب لك » : مهتاطقسو مهؤاطخأو رشبلا فعض
 .“'«نوباوتلا

 ىلإ هلوحتو هتيرشب نع عمتجملا كلذ جورخ نكي م لوألا عمتجملل عقو يذلا نإ

 رشبلا ديس - ملسو هيلع هللا لص - لوسرلاو ! كلذ مالسإلا مهفلكي امو ! الك ! ةكتثالم

 الإ تنک له ! ير ناحبس ٭ : شیرق رافک نم نیدناعملل لوقی نآ هیلإ یحوی - اًعیج

 .  ؟ الوسر ارشب
 هتابحتسمو مالسإلا تابودنم ذخأب اهيلإ عفترا يتلا ةورذلا ىلإ عمتجملا كلذ عفترا امنإ

 - هلوسرل اًبحو « هللا ىلإ اًبرقت « مهيلع ضرفي مل اب اوعوطتف « قيبطتلا بجاإو فيلكت انأك
 لك يف هنوشيعي « مهبولق يف ماودلا ىلع اًرضاح رحأآلا مويلا ناكو . - ملسو هيلع هللا لص

 ىلإ اولصي ىتح ةعاطلا جرادم ىلع نوقتري نولظيف « دسج ةكرحو بلق ةقفخو ركف ةرطح
 : هب هللا مهفصو يذلا حيفرلا ىوتسملا كلذ

 تاومسلا قلخ يف نوركفتيو « مهبونج ىلعو اًدوعقو اًمايق هللا نوركذي .. #

 . "4 رانلا باذع انقف كناحبس ! الطاب اذه تقلحخ ام انبر ٠ ضإآلاو

 ‹ اونزحت الو اوفاخت الآ ةكئالملا مهيلع لزئتت « اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا نإ #

 .““) « نودعوت متنك يتلا ةنحلاب اورشبأو
 ضرالا تابغر مهب فتو « اًتايحآ فعض تاظحل مهيلع رمت ! رشب دعب مهنكلو

 مهنكلو . . اتايحأ ةئيطخلا يف مهضعب عقي لب  اًتايحأ ىرشبلا ىوهلا مهب ليميو « اًنايحأ
 : مهزيمي يذلا اذهو . . نودوعي ام ناعرس

 نمو « مهبونذل اورفختساف هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو

 نم ةرفخغم مهڙازج كئلوآ . نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو ؟ هللا الإ بونذلا رفغي

 . " « نيلماعلا رجأ معنو « اهيف نيدلاخ راہألا اهتحت نم يرجت تانجو مهير

 - ٩۳ : ءارسإلا ةروس ( ۲ ) . يذمرتلاو ةجام نباو دواد وبأو دمحأ هجرحأ ( ) ١

 . ۰ : تلصف ةروس ( )٤ . ۱۹۱ : نارمع لآ ةروس (۳)

 . ۱۳۵-۱۳٣ : نارمع لآ ةروس ( ۵ )

۹۷ 



 هيطعن نآ ىلوألا لحارملا يف ريغصلا سرادلل ةبسللاب اًيوبرت بسانملا نم نوكي دقو
 جذومنلاب باجعإللاو ةلوطبلاب باجعإلا ةلحرم يف - اًيرطف - هنآأل « ةعماللا ءاضيبلا ةروصلا

 . اهيلع هتيبرت بولطملا لئاضفلا ىلع هتيبرت يف لعفأ ذفلا جذومنلا زاربإ نوكيف « ذفلا
 كلذ ةيرشب نم ةلماك ةنيب ىلع نوكي نأ بجي جضانلا ئراقلاو « ريبكلا سرادلا نكلو

 . هيف تزرب يتلا ةديرفلا جذاهنلا لك نم مغرلا ىلع « عمتجملا
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 قباطتلا زربي يذلا وحنلا اذه ىلع ةنيدملا يف ملسملا عمتجملا ةسارد نم غرفن نيحو

 ةيرشب زاربإ عم « ةيقيبطتلا هتروص يف مالسإلاو « هئدابمو هميهافم يف مالسإلا نيب لماكلا
 نآرقلا تاهيجوتو « هيف ةيعيبطلا ةيرشبلا ءاطحألا ثودحو <« هتاذ تقولا يف عمتجملا كلذ

 وهو « ةرتفلا كلت تاعوضوم نم رخآ عوضوم ىلإ لقتنن « لوأب ًالوأ اهحيحصتل ةنسلاو
 يڏلاو « ةيبرعلا ةريزجلا ةيقب يف ةيلهاجلا نيبو ملسملا عمتجملا اذه نيب راد يذلا عارصلا

 . « تاوزغلا » ناونع تحت ةداع سردي

 هثاقن يف لوألا ببسلا عجري « عقاوملا هذه فصو يف ريثك بيط مالك بتك دقو

 حجارم نم ال « ةليصألا ةيمالسإلا رداصملا نمو ء ةريسلا بتك نم ذوحخآم هنآ ىلإ هتمالسو

 . ةفداملا انتسارد يف ةصاخل ا اهتلالد اه ةدحاو ةفاضإ الإ هيلإ فيضن نلو ! نيقرشتسملا

 الو ةيصخش ةلأسم نكي م هللا الإ هلإ ال ةوعد نم ةيلهاجلا فقوم نإ لبق نم انلق

 يف هللا الإ هلإ الل ةوعد تدجوو ةيلهاج تدجو |ثيح ةرركتم ةيرشب ةرهاظ يه نإ . ةيدرف

 خيراتلا يف نامز يآ ينو ضرالا يف ناکم يآ

 انإ ةيبرعلا لئابقلا ةيقبو شيرق نيبو ةنيدملا يف ةملسملا ةلودلا نيب راد يذلا عارصلاو
 يف « ضأألا يف هللا ننس نم ةيمتح ةنس هنأل ثدحم نأ دبال ناكو « ةرهاظلا هذه قيقحت وه

 ( . لطابلاو قحا نيب عارصلا
 ثدحجي من ! اہتدابإو اهقنخ ىلع ةرداق يهو ضرألا يف نكمتت هللا ةوعد ةيلهاحلا عدت ال

 : كلذ هللا ءاشي نأ الإ ثدحجم نأ نكمي الو « هلك خيراتلا يف كلذ

 باذع مهنع انفشک « اونمآ ال سنوی موق الإ ‹ اہاہیإ اھعفنف تنمآ ةیرق تناک الولف ٭
 .“ ه نيح ىلإ مهانعتمو ايندلا ةايحلا يف ىزخلا
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 يذلا امنإ « هللا الإ هلإ ال ةوعدل ةيلهاجلا ةبراح ةلس « ريختت مل ةنسلا نإف انه ىتحو

 ! نييلهاج نذإ اودوعي ملف « اونمآ سنوي موق ن وه هللا ةئيشم هب ترج
 : رتفت ال ةمثاد برح يف يهف رفكلا ىلع ةرصملا ةيلهاجل ا امأ

 .“ « انتلم يف ندوعتل وأ انضرأ نم مكنجرخنل مهلسرل اورفك نيذلا لاقو #

 ! امشولبقي ال ةوعدلا بناج نم ةملاسملاو ةنداهملا ىتح

 مكحي ىتح اوربصاف اونمؤي م ةفئاطو هب تلسر يذلاب اونمآ مكنم ةفئاط ناك نإو #
 بيعش اي كنجرختل : هموق نم اوركتسا نيذلا اللا لاق . نيمكاحلا ريخ وهو اننيب هللا
 . !  انتلم يف ندوعتل وأ انتيرق نم كعم اونمآ نيذلاو

 مآ كلذك مهسفنأ ةرارق يف نوفرعيو « قحلا ةوعد اهنأ مهسفنآ ةرارق يف نوفرعي مهخإ

 : كلذ ريغ اورهظأو اورباك ولو لطابلا ىلع
 ."” ه یلعو اظ مهسفنآ اهتنقیتساو اہہ اودحچو #
 يف وهف ناييإلا ةخسار ةنمؤم ةئف بولق يف رقتسا ىتم قحلا نآ كلذ قوف نوفرعيو

 نكمي ال كلذل . نارسخل-ا نم ديزم ىلإ مهقيرط يف مهو « بولقلا نم ديزم ىلإ هقيرط
 اك ةنداهملا تبلطو « ةدحاو ةملكب مم ضرعتت مل ولو « مالسإلا ىلإ ةوعدلا اونداهي نآ ادب
 ! بيعش هللا يبن اهبلط

 ةلواح ىلعو « رمتسملا ديكلا ىلع ةنمؤملا ةئفلا تبثت نيح ةينابرلا ةنسلا لمتكت مث

 لمتكت . . باهرإلاو طغضلا لئاسو لكو « داهطضالاو ديرشتلاو بيذحتلا ىلعو « ةنتفلا

 . نيكمتلا ثدحيو « عضولا ريغتيف ةينابرلا ةنسلا
 فلختسا اك ضزألا يف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو #

 مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو ٠ مه ىضترا يذلا مهنيد مه ننكميلو « مهلبق نم نيذلا
 .“) # اتیش يب نوکرشی ال يننودبعي «انمآ
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 ىلع هرهظیل  ملسو هيلع هللا یلص - متاخلا هلوسر هب لسرآ يذلا 4 نيدلا 8 هلآ ردق

 : هلك نيدلا

 . ۸۷-۸۸ : فارعآلا ةروس (۲ ) . ۱۳ : میهارب] ةروس ( ۱ )

 . :0٥ رونلا ةروس ( ١١ . ) ٤ : لمنلا ةروس ( ۳ )
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 . “4 هلک نیدلا ىلع هرهظیل قحلا نيدو یده اب هلوسر لسرأ يذلا وه #

 ايحو « - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةايح يق هبناوج عيمج نم لمتكي نآ هل هللا رذق

 هتايح يف دهشي مل - مالسلا هيلع - ىسوم ناك اذإف . ضرألا يف اًيعقاو اقيبطتو ءاسلا نم
 ماحتقا نع ليئارسإ ينب سعاقت ببسب ةسدقلا ضرألا يف ةملسملا ةلودلا ةماقإ

 ةمأ نإف " « نودعاق انه اه انإ « التاقف كبرو تنآ بهذاف# : مهيبنل مهوقو «ةكرعملا

 اهيبنل تلاقو شيرق رافك دض ةكرعملا ماحتقا نع سعاقتت مل - ملسو هيلع هللا لص - دمحم

 تتبث اذکهو ! نولتاقم اکعم انإ « التاقف كبرو تنأ بهذا :  ملسو هيلع هللا لص

 تباجتساإو « - ملسو هيلع هللا ىلص - اهيبن ةايح يف اه هللا نكمو « ضزألا يف ةلودلا

 يف ةوعدلا رشنل اهنم قالطنالا متي يتلا ةدعاقلا تدجوف « اًبرح وأ الس اهلك ةريزجلا

 . . ضرألا جاجف

 يف اهاعريو ةملسملا ةلودلا ئشني نآ هل ردقي مل - مالسلا هيلع  یسیع ناک اذإو

 . هللا اهردق بابسأل « هتایح

 اهاعریو « هسفلب هتلود سسؤي نا - ملسو هيلع هللا ىلص - متاخلا يبنلل هللا ردق دقف

 . هنیع ىلع
 هيلع هللا ىلص - يبنلا ةايح يف اًشاعم اًعقاو هللا لزنأ مب مكحلا موقي نآ هللا ردق مث

 ! قوبسم ريغ اجذومن « ۔ ملسو
 تناك دقف « نمزلا نم ةرتف هللا لزنآ اب اھتلود یف اکح دق نایلسو دواد ناک نئلف

 امع رظنلا فرصب - مهدحو مهب ةصاخ ةعيرشو « مهدحو ليئارسإ ينبب ةصاخ ةموكح

 فيك اهنم ملعتت « ةفاك ةيرشبلل ةحوتفم ةوعد نكت ملو - دعب |يف تافيرحت نم اهيف ثدح

 ! ثلا جهنم اهمکحي نیح ضرألا نوكت فيكو ۰« ضرألا يف هللا مكح قبطي
 ‹ مهنيد اوفرح دق اوناك يداليملا عبارلا نرقلا يف مهتلود اوماقآ نيح مهنإف ىراصنلا امآ

 نيذلا تاوبابلا ءاوهأب امنإو « هللا لزنأ اب اومكحجي ملف « ةعيرشلا نع ةديقعلا اولصفو
 : هللا نود نم نومرحیو مه نولحي

 الإ اورمآ امو ‹ میرم نبا حیسملاو هللا نود نم اًبابرآ مہنابھرو مهرابحآ اوذختا #

 )١( حفلا ةروس : ۲۸ .

 )  ) ۲ةدئاملا ةروس : £ ۲ .
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 . ٩ 4 نوکرشی اع یلاعتو هناحبس « وه الإ هل ال اًدحاو اإ اودبعیل
 . . رحأ اًتأش متاخلا هنیدل ردق هللا نکلو

 هيلع هللا لص دمحم ىلع تلزنآ يتلا ةلاسرلا هذهب نيدلا لامتكا ناك ءدب يذ ٰئدابف

 :-ملسو

 مالسإلا مكل تيضرو « يتمعن مكيلع تمقتأو « مكنيد مكل تلمكأ مويلا ل
 . 4 انید

 سانلل ةحوتفم ةوعد وهف . . ةفاك لبقملا نمزللو « ةفاك ةيرشبلل لزن نيدلا اذه نإ مث

 . نیملسم اوحبصیو هيف اولخ دی نأ نووعدم مهلك سانلاو « مهلك
 اًقيبطت ينابرلا جهنملا قبطي نأ - هناحبس باهولا معنملا وهو - هللا ريدقت نم ناكو

 - هتباحص هيلع بردتیو ‹ هفارشإ تحتو - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةايح يف الماك
 یلص - همکحل ادادتما ربتعی « الماك اًیمالسإ اکح ہدعب نم اومیقیف - مهیلع هللا ناوضر

 مكحلل اديصر لظت « ةلماك ةيعقاو ةبرجت نيدلا اذه كلذب هللا ضيقيو « - ملسو هيلع هللا

 اوميقي نأ اودارأ الك نوملسملا هيلإ عجري « اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ يمالسإلا
 . . ضرألا ين ثلا مكح

 : ىلاعت هلوق يف اهلك ةلحاد « ةمألا هذهو ةوعدلا هذه ا هللا صحخ تايصوصحخ

 ...Pf سانلل تجرخآ ةمآ ريخ منك

 ةرتفلا هذه خيرات سردي وهو تايصوصخلا هذه ىلع فرعتي نأ سرادلل يغبنيو

 تقبط يتلا ةمألا ! خيراتلا يف ةمأ يأك تسيل ةديرف ةمأ خيرات لابقتسال ًايهتيل تاذلاب

 ! خيراتلا يف ةمأ يأل تحيتآ ةرتف لوط هللا جهنم

 ب ډم ډڳ

 يعقاولا دادتمالاو < ةيوبنلا ةثعبلا ةرتفل يعقاولا دادتمالا يه مالسإللا ردص ةرتف

 . ةيرشبلا عقاو يف ةيلاثم لا هتروص يف مالسإلا قيبطعل

 . .هل ةلضغملا نورقلا قيبطت يف ةيلاثملا ةيعقاولاو « نيدلا اذه يف ةيعقاولا ةيلاثملا هذه نإ

 . هقيبطتب تماق يتلا ةمألا تايصوصخو « نيدلا اذه تايصوصح نم كلذك يه

 . ۳١ : ةبولا ةروس )١(
 ا: ةدئاملا روس ( ۲ )

 . ۱١١ : نارمع لآ ةروس (۳)



 j Wilfred Cantwell Smith ثيمس لوتناک درفلو رصاعملا يدنكلا قرشتسملا ريشي

 يف ةيصاغلا هذه dj « Islam in Modern History : د| خي راتلا يف مالسإلا ۱ هباتک

 برلا توكلم قيقت تأجرأ ةينارصنلا نإ لوقيف « ةينارصنلاو مالسإلا نيب اهدقعي ةنراقم
 نأال « ايتدلا ةايحلا يف قيقحتلا ليحتسم هنأ رابتعا ىلع « ةرحآلا ىلإ ( يلام ا هماظن ينعي)

 مالسإللا امأ . ميقتسي نأ نكمي الف « هعبطب جوعم « هعبطب رصاق «هعبطب ئطاخ ناسنإلا
 كلذلو . ةرحتآلا يف ال ايندلا ةايحلا يف ناسنإلا ةمهم وه هللا توكلم قيقحت ربتعا دقف

 نع تقرحننا الك خيراتلا ةلجع ميوقت ىلإو « هقيبطت ةلواعع ىلإ تاد نوملسملا ىعسي

 دصقي > مالسإلا يف ةيحضتلا نإف مث نمو « كلذ ليبس يف مهسفنأب اوحض ولو « قيرطلا
 اذه ميوقت ةلواغع يه ضرألا عقاو يف ةيباجيإ ةليصح هل ( ! همساب همسي مل نإو داهجلا

 نأ هادۆم < يبلس موهفم تاذ ةينارصنلا يف ةيحضتلا |منيب « هنم جوعا ام حالصإو عقاولا

 ‹« هناكم فقاو وهو هسودتل نكلو اهمّوقيل ال ةفرحنملا جيراتلا ةلجع مامأ ينارصنلا فقي

 هنكلو « ةفرحنم يهو هزواجتت نأ اه حمسي نآ ىلع هلتقتو ةلجعلا هسودت نأ لضفي وهف
 . ييقتسملا طارصلا ىلإ اهدرو اهراسم حيحصتل ادهج لذبيال

 . ! قرشتسملا اذه ثئابخ نع رظنلا فرصب « ةقيقد ةظحالم يهو
 لصفم « عقاولا ملاع يف قيبطتلل لباق يعقاو ماظن - هتايلاثم لك ىلع - نيدلا اذه نإ

 ًالثم نوکیل الو ‹ تاراعش نوکیل ال « ضزآلا يف اًشاعم اًَقاو نوکیل ریبخ میکح ندل نم
 . ءاضفلا يف ةقلعم

 يف نيدلا اذه يلاثم قيبطتب تماق - ىلوألا ةلضفملا اهنورق ديدحتلاب لق وأ - ةمألا هذهو
 ةيعقاو هتاذ تقولا يف تتبثأو - ةلماكلا اهتيرشب عم - لثملا ملاع ىلإ تحفتراف « عقاولا ماع
 . عقاولا ماع يف قيبطتلل هتيلباقو « نيدلا اذه

 . خيراتلا نم ةرتفلا هذه ةيقيقحلا ةميقلا يه كلتو

 ٤ ط « دروفسكأ ةعبط « يزيلجنالا لصألا نم ٩ ص هباتك هب أدب يذلا يديهمتلا لصفلا يف كلذ ارقا ( ) ١
 . ۱۹٦1 1ةنس

 هذاتسآ نم عربأ وهو ) بج قرشتسملا ةسردم ىلع اوذملتت نيذلا نيرصاعملا نيقرشتسملا ثبحلأ نم قرشتسملا اذه (۲ )
 ‹ اهبرقي ملسم ريغ الجر نآ عقوتت ال هزیقو مالسإلا ةمظع نع ءايشأب رقي هنآ يف هثبخ صخلتيو (! ثبخلا يف
 باتک رظنا ) ! رودخوهو هلوانتیف < ءاشي ام مسلا نم هل سد < حيدملا ىلع ملسملا ئىراقلا ردخت اذإ ىتح

 . ١( مالسإلاو نوقرشتسملا»



 عقاو يف ىرخأ ةرم رركتت ال دق - ديرفلا لوألا ليحل ا ةصاخو - ىلوألا لايجنالا هذه نإ

 ىلع اهزفحي « اهطايجآ عيمج يف ةمألا هذه اًيعقاو اًديصر كلذ عم ىقبت اهنكلو ."”ضرألا

 ¿ل ولو « رمثم يباجيإ لمع اهتاذ ةلواحملا هذهو . مالسإلل يلاثلا قيبطتلا ىلإ ةدوعلا ةلواع

 . ةبولطملا ةجيتنلا لك ىلإ لصي
 ‹ هتمق ىلإ لبجلااذه دعص نم كانه نأ اًتيقي ملعي « لبجلا حفس دنع اًتاسنإ روصت

 هدهج سلفی دقو « هعبر ىلإ لصي دقو هفصتنم ىلإ لصي دقو « هلثم دعصی نآ لواحي وهف
 تاجرد عضب یقری نآ دعب

 اذه نإ : هسفن يف لوقي وهو ةمقلا ىلإ علطتي حفسلا دنع اًققاو رحآ اًتاسنإ روصتو

 ‹ علطتلا نع فكنلف « قهاشلا لبجلا اذه دوعص يف ناسنإ ركفي نأ ليحتسم ! ليحتسم

 ! حفسلا يف ءاقبلاب ضرنلو
 ؟ هسفن تاذ يف لضفأ (يآو ؟ ةيرشبلل عفنأ امي

 نوئيجم نيذلا لك ةايح يف « ةرم لوأ ةمقلا ىلإ دعص يذلا كلذ هيدؤي رود يآ . . مث

 عبر ىلإ اولصو ولو « فصتتملا ىلإ اولصو ولو « هلثم اودعصي نآ نولواحيو « هدعب نم
 !؟ تاجرد عضب يقر دعب مهدهج سلفآ ولو . . قيرطلا

 . . عقاولا ماع يف مخض رود هنإ

 ددملا اهنأل ‹ ةلضفملا نورقلا كلتبو « ديرفلا ليجلا كلذب ةغلاب ةوافح يفتحن اذهو

 دلختو ‹« لفسأ ىلإ سكتنت نأ نم الدب « دوعصلا ةلواع ىلإ اهلك لايجألا عفدي يذلا َيحلا

 ! حفسلا دنع ضرألا ىلإ

 ةلواحمل مهسفنأ نودهجي نيقرشتسملا لعجي يذلا هسفن ببسلا وه اذه ناك (مبرو

 ‹ ةرخأتملا لايجأألا نع اهرون نوبجحيو « اهقيرب نوئفطي مهلعل ٠ تاذلاب ةرتفلا كلت هيوشت
 . ديدج نم دوعصلا ةدواعم يف ادبآ ركفت ال يكل

 , نورفاکلا هرک ولو هرون متم هللاو « مههاوفآب هللا رون اوئفطیل نودیری #

 هيلإ انرشأ يذلا ىنعملل « اهتمظع زاربإب انتيانعو « ةرتفلا كلتب انتافتحا يف انكلو

 نم الدب دوعصلل ةميزعلا هنم دمتست نأ لواحت « اهلك لايجألل اًيح اًديصر اوك وهو «اقنآ

 كلت ريوصت وهو < هيف عقن ام ثك يذلا اطخلا يف عقن نأ انل زوجي ال هنإف ‹ ساكتناللا

 . هللا الإ هملعي ال بيغ هنأل كلذب مزجن ال انكلو ‹ رركتت ال دق : لوقن )١(

 . ۸: فصلا ةروس ( ۲ )
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 ةكئالم اهيف اوراص رشبلا نأك « تافارحنا الو اهيف ءاطحأ ال < ةيكئالم ةرتف اهعأك ةرتفلا

 ! 4 نورمؤي ام نولعفيو ‹« مرم ام هللا نوصعي ال . .# نیرهطم

 ةرتفلا كلت يق يمالسإلا عمتجملا ةروص ميخضت يف - ةين نسحب - غلابن نيح اننإ

 نيدلا اذه ءادعأ اهلختسب ةراض لعف دودرل - انم يعو نود - ةصرفلا حيتن « هنساح زاربإو

 ! مالسإلل ةداجلا ةدوعلا نع سانلا ليذختل اًركام ًالالغتسا

 ىلع مالسإلا قيبطت اوعيطتسي نلف اودهتجا امهم مہنأب سانلل نوحوي ةيحان نمف

 نورقلا كلت دعب ضرألا عقاو يف دجوت دعت م رشبلا نم ةنيع ىلإ جاتحي كلذ نأل « هتقيقح
 ! ةلضفلا

 ةنس نيثالث الإ ضرألا عقاو يف قبطي مل مالسإلا نآب سانلل نوحوي ىرخأ ةيحان نمو
 نوملسملا راصو ! ىهتنا مث ( ! كلذ نم لقأ ىلإ ةدملا رصتخي نم سانلا نمو ) رثكألا ىلع

 ىنعم الف ! يبن اهيلإ لسري مو ٠ يحو اهيلع لزنتي ل ةمآ يآأك « نييداع اًرشب كلذ دعب
 ! عقاولا ملاع يف قيبطتلل لباق ريغ هنأل « ديدج نم مالسإلا ثعب ةلواحمل نذإ

 نم ءيشب باتكلا نم ةمداقلا لوصفلا يف ةمومسملا تاءاحجيإلا هذه جلاعن فوسو

 : قئاقحخلا ضعب ىلإ ةراشإلا نم انه انعنمي ال اذه نكلو « ليصفتلا

 اب ةلضغملا نورقلا كلت عوطت وه « ةرتفلا هذه روم نم "رركتيال دق يذلا نأ : ؟لوأ

 مهذاختاو « - ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسرل اًبحو < هللا ىلإ اًبرقت « اصرف مهيلع ضرفي |
 هللا هضرف يذلا ىندألا دحلا امآ . . ذيفبتلا ةبجاو ضورف اآك تابحتسملاو تابودنملا

 ريصقتلا ىلع نوبساحي « نيملسملا لايجأ عيمحل مئاد فيلكت وهف « نيدلا اذه يف اصرف
 قوف تسيل فيلاكتلا هذه نأو . هللا ةئيشم بسح اعم ايهيف وأ ةرحآلا يف وآ ايندلا يف « هيف

 : مهتقاط قوف رشبلا فلكي ال هللا نأل رشبلا ةقاط

 . 7  تبستکا ام اهیلعو تبسک ام اه ‹ اهعسو الإ اسفن هللا فلکی ال

 ! نيدلا اذه فيلاكتب تماق اهنآ ةلضفملا نورقلا هب تزيمت يذلا نكي ل « ىرخأ ةرابعب

 انإ . هيف ريصقتلا ىلع ةبساحو « كلذب ةفلكم نورقلا لكو ! ةيزم تسيل اهتاذ يف -هذهف
 مب ليبنلا عوطتلاب < فيلاكتلا كلت ذيفنتب اهيف تماق يتلا ةذفلا ةروصلا وه هب تزيمت يذلا

 )١ ( ميرحتلا ةروس :1 .

 )  ) ۲ةقباس ةشماه يف ىنعملا اذه ىلإ ةراشإلا تقبس .

 ) ) ۳ةرقبلا ةروس :7 ۲۸ .
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 كلذك اًطرش سيلو « فيلكتلا ليبس ىلع دحأ نم اًبولطم سيل اذهو . ضرفلا قوف وه
 ىندألا دحلا ذيفنتب - ةيداعلا هتروص يف - مالسإلا موقي امنإ ! ضرألا يف مالسإلا ةماقإل
 وهو « ىندألا هدح يف « ةيداعلا هتروص يف مالسإلا ققحتي نيحو « فيلاكتلا نم ضورفملا
 هققحب ال « ءاعج ةيرشبلل ربخلا نم ريبك ردق ققحتي « لايجألا عيج يف رشبلا ناكمإ يف
 ! ضزألا يف رحآ ماظن يأ

 ماظن هققحي ال ام ةيرشبلل ريخلا نم اهب ققحتي يتلا  مالسإلل ةيداعلا ةروصلا نأ : اناث
 تافارحنالا لك مغر « نورق ةعضب ىلإ تدتما ةليوط ةرتف ضزألا يف ةقبطم تيقب دق -رخآ
 . نورقلا كلت لالخ نيملسملا نم تعقو يتلا

 ةايح يف اًدبأ عطقنت ل ضورغملا فيلكتلا نم رثكأب عوطتت يتلا ةذفلا جذاهنلا نأ : اًتلا
 تناك نأ دعب ةيدرف رهاوظ تراص ىتح اهتفاثك تلق امنإ « لوألا ةلضفملا نورقلا دعب ةمألا
 خيراتلا اب لفح يتلا تاقارشإلا مه دارفألا ءالؤه نأو « ةيعامج ةرهاظ نورقلا كلت يف
 وآ < نييبرح- ةداق وأ ۰ نييسايس ةداق وأ « ءالع اوناك ءاوس < هدوهع لك يٿ يمالسلا

 . . نیہرمو ةاعد

 ! مالسإلا ردص ةرتفل عيرس ضرع ىلإ دعنلف « قئاقحلا هذه انلاب يف انلعج اذإف

 نم نيسرادلل اًحضاو نوكي نأ يغبنيو . . ةرتفلا هذه ًادبم يف ةدرلا بورح انضرتعتس

 نيح رهاقلا ناطلسلل اوعضحخ دق اوناك انإو « اًقح اوملسأ دق اونوكي مل ءالؤه نأ ةظحل لوأ

 ةلودلا نأ اونظ نيح اودتري نأ اًبيرغ نكي ملف « ناطلسلا بحاص وه مالسإلا حبصأ

 مهتيلهاج يف - مهنأ كلذ « - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةافو دعب ضوقتتس ةيمالسإلا

 قئاقح نع ةريصبلا يوجح اوناك - مهسوفن يف اهاياقبب وأ اهب نوعفلتي اولازام اوناك يتلا
 ‹ ضرألا يف رقتسيو ىقبيل نيدلا اذه لزنأ هللا نو « ةنسلاو باتكلا يف ةدراولا نيدلا اذه

 هللا ىلص - اح لوسرلا صخش ءاقبب قلعتي ال رمألا اذه نأو « هلك نيدلا ىلع هللا هرهظيو

 كنإ * :- ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسرل- یلاعت هلوق هللا باتک يف درو دقف - ملسو هيلع
 بناج ىلإ هيف درو نکلو €( دلخلا كلبق نم رشبل انلعج امو ل “« نوتيم مهنإو تيم
 هرک ولو ‹« هلک نیدلا ىلع هرهظیل قحلا نيدو یدهملاب هلوسر لسرآ يذلا وه # : كلذ

 ٣٣ : رمزلا ةروس( 7

 . ٤" : ءایبنألا ةروس ( ۲ )



 هللا ضيق يذلا نيدلا نآ هللا رون نع ةبوجحملا - مهتريصب نع باغ امك . "4 نوكرشملا

 رفن ةعضب ىلإ هرمآ لكيل هللا نكي مل « ناهيإلا خوسر نم ةيلاعلا ةجردلا هذه ىلع نينمؤم هل

 ! هيلع نوجرخي نیح هناینب نوضقنی وأ « مه نوزتهب نیح هنوزهب
 ! كلذ مغر ةمزآ تناك اهنكلو

 ! هنع هللا ىضر- ركب وب امض ءفحلا ناكو

 اهتمظع ىلع اتايحأ يطغيل - هنع هللا ىضر - ركب وبأ اهشاع يتلا ةرتفلا رصق نإو

 هونراقي نأ سانلا ضعبل رعي نيح ةصاخ «- هاضرأو هنع هللا ىضر - اهبحاص ةمظعو

 ." نازیملا يف هيلع رمع اوحجري مث « - هنع هللا ضر - رمعب
 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر دعب « ةيحور » ةمظع مظعأ وه - هنع هللا ىضر - ركب ابآ نإ

 هلجأ نم بقل يذلا < هناميإ يف هفقوم : ةريهشلا ةثالثلا هفقاوم يفكتو «- ملسو

 هللا یضر - رمع تزه يتلا ‹« - ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دنع هغفقومو ‹ قيدصلاب

 ‹ هناي ىلإ ءاف یتح ! تام دق اًدمح نآ « معزي » نم لتقی نآ دیری هفیس درج یتح - هنع

 دبعی مکنم ناک نم ! سانلا اہیآ : لوقی رکب ابآ عمس نیح هبلق ىلع هتنیکس هللا لزنآو
 : یلاعت هلوق ولتی مث ! تومي ال يح هللا ناف هللا دبعی ناک نمو ! تام دق اًدمح نإف | دمحم

 ىلع متبلقنا لتق وأ تام نإفأ ‹ لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ دمح امو #

 , چ !؟ہکباقعأ

 - مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا نم يأرلا لهأ تزه يتلا « ةدرلا بورح نم هفقوم مث
 هذفنأ يذلا شيجلا عجري ىتح نيدترملا لاتق ليجأتب - هنع هللا یضر - رکب يأ ىلع اوراشأف
 مساحلا فقوملا نكلو « - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر رمأل اًذيفنت مورلا لاتقل ركب وبأ
 اًصراعم ناک نم دشآ - هنع هللا یضر - رمع لاق یتح « رمآألا مسح رکب وبآ هفقو يذلا
 ! « قحلا هنآ تملع یتح لاتقلل هردص هللا حرش رکب ابآ تیآر نإ ام هاو » : لاتقلل

 يف هل نکمو « هنید اهب هللا زعآ « نیدلا اذه اًڌنس تناك اهلك ةثالثلا فقاوملا كلت
 ‹ ةربصقلا هتفالخ ةرتف يف  هنع هللا ىضر - اهب ماق ىرخأ ةرثك لاعأ بناج ىلإ « ضرألا
 . ريدقتلاو ةداشإلا قحتسي اهلكو

 . ۹٩ : فصل أ ةروس ( ) ١

 . داقعلل « رمع ةيرقبع » باتك يف اًحصضاو كلذ سملن (۲)
 . ٠٤٤ : نارمع لآ ةروس (۳)

۱+ * 



 دق « مہبولق يف ناميإلا لصأت مدعل اودترا نيذلا كئلوأ نأ سرادلا فرعي نآ رد اک

 جراخ ىربكلا مالسإلا كراعم يف اوكراشو « مهمالسإ نسحو « مالسإلا لإ مهنم ريثك داع

 . نوملسم وهو اوتأمو « ةريزجلا
 تاونس لفحأ نم تاونس رشع تدتما یتلا  هنع هللا یضر - رمع ةرتف يتأت مث

 . تافقو ةدع اهيف انل نوكت نأ يغبنيو « بسحف يمالسإلا ال ‹ ةماع يرشبلا خيراتلا

 ال يذلا مكاحلا ةروص . هلك يرشبلا خيراتلا يف ةديرف ةروص - هنع هللا ىضر - رمع نإ
 بعص نم ةرتف يف « ةلماك تاونس رشع ىدم ىلع سانلل همكح يف ةوفه هريمض وفه
 نوفدهي نيذلا ‹ جراخلا يف نيصبرتملا ءادعألا ةاقالمو « ةلودلا ءانب ةرتف ٠ خيراتلا تارتف

 خيرات يف ةديدش ةاناعم ةرتف يهو . ضرألا يف اهرمآ لحفتسي نأ لبق ةلودلا هذه قنحخ ىلإ

 كلت لثم يف ةيلهاجلا يف ماكحل ا أجل الاطو « ضرألا يف اهناطلس تخسر يتلا ممألا لك

 نيحف . تابقع نم اهلباقي ام هجو يف ةلودلا تيبثتل ةليسو ملاظلا فنعلا ذاختا ىلإ تارتفلا

 عاتم يف هدهزو « ریغتی ال هعضاوتو « ریغتت ال هتلادع يف - هنع هللا یضر - رمع اهم رمی

 . خيراتلا يف كش الو اذف نوكي . . ريغتت ال قحلا ىلع هتماقتساو « ريغتي ال ضأألا

 ةذغلا هتروصب - رمع نأ وه . . هاسنن نأ انل زوجي ال نآشلا اذه يف اّرمآ كانه نكلو

 هلهؤت تناك ةروص يهو . . ةيلهاجلا يف هتروص انفرع دقف ! مالسإلا عنص نم وه - كلت

 كلذف ضرألا هتفرع مكاح لدعآ حبصي نيحف . . ضزألا ةربابج نم ارابج نوكي نآ

 مكاحلل ىللثملا ةروصلا هنأ ىلع هثررس ضرعن نأ انيلع جرح الو . . مالسإلا لعف نم كشالو

 . خیراتلا يف هلثم ررکتی من ولو یتح ‹ةمئادلا ةودقلا عضوم نكيلو . ملسملا

 وه ‹ هصخش هيلع لمتشا ام مظعأو  هنع هللا یضر - رمع ةريس يف ام مظعآ نإ مث

 ةيجذومنلا ةيقيبطتلا ةروصلا يه هتريسف مث نمو . هللا دنع نم ءاج اهب لماكلا مازتلالا

 ادبأ اهيلإ اوعسي نأ نيملسملا ىلع بجي يتلا ٠ ضأللا عقاو يف هللا لزنآ اب مکحلل

 . . ادبأ اهولواجيو

 يف درف لك ىلع مث <« ًالوآ هسفن ىلع « هللا مكح قيبطت يف ةدش يه ةريهشلا رمع ةدشف

 . رغص وآ هللا مكحل هيف ضرعت يذلا نآأشلا ربكو ‹ رخص وأ هنأش ربك ملسملا عمتجملا

 دعبأو « ملسملا رمع نع ءيش دعبأ كلذ « لطابلابو قحلاب دتشت ةيتاذ ةدش تسيل اهنكلو
 . مالسإلا نع ءيش

 يف رخ مكاحل حتت مل ابر ةبيه نم هيلع هللا ىفضأ اب بناجلا بوهرملا « اذه رمعو
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 ناملس هل موقيف « اوعيطأو اوعمسا سانلا اأ : لوقي دجسملا يف فقو يذلا وه « خيراتلا

 رمي الو « روثپ الو بضخغی الف | ةعاط الو انيلع مويلا كل عمس ال : هل لوقيف يسرافلا

 ةمئاق برحلا نأ ةجحب « هدض ءارجإ يآ ذاختاب هددهم الو « هفنعي الو « ناملس لاقتعاب

 « دحاإو تقو يف نيتيلود نيتوق مظعأ عمو «ةدحاو ةهبج ال نيتنثا نيتهبج يف دودحلا ىلع

 ميمكت رربيل ثيدحلا خيراتلا ةاغط دحأ لاق اك « ةكرعملا توص ىلع ولعي توص ال » هنو

 ؟ هلو : ملسملا مكاحلا مازتلا يف هل لوقي اهنإ . . هيلإ دقنلا هيجوت عنمو « هدلب يف هاوفألا

 نمؤملا ةقث يف ناملس لوقيف « هيلع نيبجاولا ةعاطلاو عمسلا در ببس نع هحضوتسي
 درب كيفكي ال لاوط لجر تنو هب ترزتئا يذلا دربلا اذه كل نيأ نم انل نيبت ىتح : قحا

 هب رزتأیل هدرب هاطعأ رمع نب هللا دبع هنبا نأ رمع هل نيب الف . نیملسملا ةيقب لان اك دحاو
 ! عطْنو عمسن ! رم نآلا : ناهلس لاق

 |ےھنم لک ناک نإو ‹ اہھنع ہللا یضر ناملسو رمع یصْخش يف ال « لئاه سرد اذهو

 ! مالسإلا يف لتاه سرد وه اهنإو « ةيرشبلا ممق نم ةمق فقوملا اذه يف
 ! ةسايسلا يف يمالسإلا قيبطتلا وه اذهف

 ديدشلا مازتلالا اهبحاصي سانلا ىلع هللا عرش قيبطت يف رمع نم ةلئاملا ةدشلاف

 ىلع هللا عرش قيبطت يف مكاحلا بناج نم ةدشلاو . هسفن تاذ يف هللا مكحل عوضخلاب
 وه اذهو . هللا عرش ذيفنتب همازلإل مكاحلا ىلع ةباقرلا يف ةمألا نم ةدش اهلباقت « سانلا

 . . ناكمو نامز لك يف هقيبطت نوملسملا لواحي نأ يغبني يذلا مالسإلا

 هذ دقت « تاسسؤم » ةرتفلا كلت يف ملسملا عمتجملا كلذ يف نكت م هنآ حيحص
 اذه لجأ نم سانلل ادبف « ةمألا اهيلع ظفاحت ةيعرم ديلاقت حبصت ىتح اهاعرتو ةسايسلا
 نيسرادلا ضعبل ادبو « اهيلع ساقي ال نيملسملا ذاذفأ ضعب نم ةيصخش تافرصت اهنآ

 . مكحلل ددح ماظن هل سيل مالسإلا نآ ةثيدحلا تارايتلاب ني رثأتملا

 . هبناوج عج نم مُهَر اڏو
 - ةرصاعملا ةيسايسلا تاحلطصلملا يف « ريتاسدلا » اهددحت يتلا - مكحلا لوصأف

 مكح يف ةيفاصلا هتروص يف دوجوم يلمعلا قيبطتلاو .” ةنسلاو باتكلا يف ةدوجوم

 هللا ىضر ركب يآ مايآ نم ادب اذهو ةتباثلا ةعيرشلا ماكحأ نم اًطابنتسا رومألا نم ج اميف داهتجالا اهيلإ فاضي ( ١2
 .« رمٹسا مث © هن
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 قباوسلا » يه - رصعلا ةغلب اهلك (يتافرصتو (اوقأو .اهنع هللا ىضر نرخيشلا
 مه دقعلاو لحلا لهآ وأ « ىروشلا لهأو . قيبطتلا دنع اهيلإ دنتسُي يتلا « ةيروتسدلا
 ‹ اهنم نيضوفمو اهلك ةمألا نع نيبتان مكاحلا لامع ىلع ةباقرلاب موقت يتلا « ةسسؤملا»
 اذه نأ ةيضقلا نكلو . . هبناوج عيج نم لمكتسم ماظن اذهو . ايدل ةملكلا يعومسمو

 نيقبطم « مالسإلاب نيئلتم اوناك نيملسملا نأل « ةيروتسد داوم » ةئيه يف اًبوتكم نكي مل هلک

 هللا باتک مهدنعو - اورعشي مل ٺیحب « مهعمتج عقاو ينو مهسفنأ تاوذ يف اًح اًقیبطت هل
 تاذ داوم ةئيه يف روتسد نيودت ىلإ ةجاح يف مآ - ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسر ةنسو

 . ةددحس ( ةينوناق » تاحالطصا

 نيب فالخلا ةنتف مث « -هنع هللا ىضر - نامثع لتقم ةنتف : كلذ دعب نتفلا تءاج ايلف

 روتسد دوجو مدع نم ةئشان مكحلا ةسايس يف تثدح يتلا تازملا نكت أ . . ةيواعمو يلع

 انتقو يف ةيطارقميدلاب نورثأتملا مهوشي امك « روتسدلا يمحت « تاسسؤم » وأ بوتكم
 يذلا ثدح ام ةمئاق هتاسسؤمو اتاق روتسدلا ناك ول هنأ نونظي نيذلاو « رضاحلا
 ! ثٿ دح

 خيرات يف ليثم امه نكي م ابر مالسإلا خيرات يف ةرهاظ نم اًساسأ تءاج تازملا نإ

 تاونس يف مالسإلا يف اهلمكأب بوعش لوخدو ‹ ةوعدلل عيرسلا راشتنالا يه ‹ ىرحخآ ةمأ

 ايك ةيمالسإلا ةيبرتلا نم اًيقيقح اًطسق ىقلتتل ةصرف اهمامأ كانه تناك ال ءاًدج ةليلق

 ةيمالسإلا ةمألا يف نيبرملا لك قوط ين ناك الو « ةنيدملاو ةكم يف راصنألاو نورجاهملا ىبرت

 . ملسملا عمتجملل بولطملا ىوتسملا ىلع اوحبصيل ةليلقلا تاونسلا كلت يف مهوبري نأ
 دوهيلا نم هجراخ نمو هلخاد نم مالسإلا ىلع نيرمآتملا تارماؤم اذه ىلإ فيضأ اذإف

 ىلع دعب برتت مل نكلو تملسأ « ريهاهجلا » نم تائف ىلإ مهذافنو « مهريغو سوجملاو
 يف تثدح يتلا ةيسايسلا تازلا تثدح فيك مهفن نأ انيلع لهس . . مالسإلا ةقيقح

 . . خيراتلا كلذ

 نود لوحيس كلذ ناك « ةمئاق « تاسسؤم ) و « بوتكم « روتسد » كانه ناك ولفأ

 ! ؟ تعقو يتلا تازملا

 يمحت يتلا يه ةمئاقلا تاسسؤملاو « بوتكملا روتسدلا له ىرخأ ةهج نمو
 مهلعجت يتلا يه سانلا اهاقلتي يتلا « ةيبرتلا » نإ مأ 1 ؟ ةيطارقميدلا دالبلا يف ةيطارقميدلا

 هنوفقیف اہ ساسم لکل نوظقیتیو ‹ اھکاھتنا دحأ نم نولبقی الو مھقوقح لع نوظفاحب

 ! ؟ هذدح دتع



 ٌدفْنَي نيح - هيمحت يتلا تاسسؤملا دوجوو « روتسدلا دوجو عم - سانلا لعفي اذامو

 - يباينلا سلجملا ءاضعأ نوشريو ء ةيروهمحجلا سيئر نولتقيف « ةيوتلملا مهلئاسوب دوهيلا
 الإ اهنم ديفتسي الو « بعشلل اهيف ريخ ال يتلا ةيوتلملا مهحلاصم ريرمتل - مهنوبهري وأ
 !؟ . . دوهيلا

 ٠ نيخيشلا مكح دعب تافارحنا وآ تافلاخ نم عقو اع ىضرن نأ اذه ىنعم سیلو

 ةيسايسلا ميهافملا لّوحت يتلا « تاسسؤملا » سيسأتل رضاحلا تقولا يف ىعسن الأ هانعم الو

 مهآ اعيش كانه نأ ىلإ رظنلا تفلن نأ طقف ديرن انكلو « ةيعقاو ةيقيبطت روص ىلإ ةيمالسإلا
 ىلإ بلقنت نأ لهسلا نم تاسسؤملا نأو . . ةيبرتلا وه « ابعاذ يف تاسسؤملا نم ريثكب

 ةمألا لبق نم رمتسملا داهجلا ةبيغ ينو ‹ ةيقيقحلا حورلا ةبيغ يف ةينايغط تاسسؤم
 .مالسإال حيحصلا قيبطتلا ىلع ةظفاحملل

 يعقاولا قيبطتلا يف ةمظعلا نم وحنلا اذه ىلع ناك رمع مكح نإ لوقن ةبسانملا هذهبو
 سيلو « ةمظعلا نم ىوتسملا تاذ ىلع ناك همومع يف يمالسإلا عمدجملا نأل « مالسإلل

 مكاحلا ةمهم سيل مالسإلل حيحصلا قيبطتلاف . دحلا اذه ىلإ (يظع ناك رمع نأل طقف

 ةمهم وه أنإ . سانلا نم ريثك ليختي اک ٠ هدحو مكاحلا ىلع دمتعم وه الو « هدحو

 ةليصح- ايئاد وه يقيبطتلا عقاولاو . ةيلوئسملا نم ىوتسملا تاذ ىلع نيموكحملاو نيمكاحلا
 بلاط ييأ نب يلعل سانلا دحأ لاق دقلو . تقولا تاذ يف اعم نيموكحملاو نيمكاحلا لاح

 انک - هنع هللا یضر  لاقف ! مسحت ال تنآو رومالا يف مسح رمع ناک - هنع هللا یضر -

 !! يدونج متنأو « رمع دوتج نحن
# $ $e 

 خيرات يف ةيقيقح ةنتف لوأ انلباقتسف - هنع هللا ىضر - ناثع دهع ىلإ انلصو اذإ

 لصأت دق مالسإلا نكي م موق نم تعقو يتلا « ةدرلا ةئتف انباسح نم انطقسأ اذإ « مالسإلا

 لب « ةيمالسإلا ةمألا يف اًعدص فآخت نأ نود اهنيح يف اهيلع ءاضقلا متو ٠ مهسوفن يف
 . . مالسإلا ىلع اوماقتساو مهسفنأ مه اوملسأ

 ريمض نكلو « مكحلا ةسايس يف تاوفه - هنع هللا ىضر - ناثع دهع يف تعقو دقو

 حلاصمب اًراتهتسا هسفن يف رمألا ناك اف . تاهبشلا ىوتسم قوف لظي نآ بجي نامثع

 )٧ ( اکیرمآ يف يدينك لتق اک !

 ) ) ۲ةيكيرمألاو ةيبوروألا تانالربلا لك يف ثدحم اک !
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 موي هدنع ناك اف « يصخش عاتم يف ةبغر الو « مالسإلا تابجاو يف اطيرفت الو « نيملسملا
 سفن يف ةحاسلا طرف ناك اهنإ . هلجأ نم نوفرحنيو ايندلا داّبع هيلع صرح ام ءيش لتق

 اب اوداحو ةقثلا هذه مادختسا اوءاسأ هتبارق نم موق يف ةقثلا طرفو - هنع هللا ىضر - نامثع

 (ولوي نم امزلأو « لبق نم هب (هيسفن رمعو ركب وبأ مزلآ يذلا مراصلا مازتلالا طخ نع
 ام ىلإ ا لوصولاو ةنتفلا هذه ةراثإ يف دوهيلا رود وه هزاربإ يخبني يذلا نكلو . . ةالولا نم

 دبع وه ةنتفلا هذه ربك ىلوت يذلا نإف . جييهتلاو حينشتلاو بذكلاو سدلاب هيلإ تلصو
 دوهيلا سئي نأ دعب « لحخادلا نم هل ديكيل مالسإلاب رهاظت يذلا يدوهيلا « ًابس نب هللا

 رمو « هولذب يذلا يناطيشلا دهجلا لک مغرب ةنيدملا يف هدهم يف مالسإلا ىلع ءاضقلا نم

 < ثيبخلا قيرطلا اذه ىلإ اوثجلف « اهلك ةريزجلا نم مث ةنيدملا نم اوجرخأف مهئالجإب هللا
 . فصلا لخاد نم لمعيل « مالسإلاب مهنم رهاظت نم رهاظتف

 رطاوحخ جیب اب هنع هللا یضر - ناہثع ىلع عنشی راصمألا فوطی ًابس نب هللا دبع ناکو

 اوروز نأ هتئفو وه عنص ام عشب ناكو . اهربد يتلا ةنتفلا عقت ىتح هدض مهريثتسيل سانلا

 دشآ نم تاذلاب باطخل ا اذه ناکو « رکب يبا نب دمح لتقب هیف رمی ناثع متاخب اباطح

 . نيملسملا رعاشم جيه ام

 يلع نيب عازنلا مايقو ٠ ناثع لتق ىلإ تدأ يتلا ةفسؤملا ثداوحلا تعقو ايخأو

 هذه ىلإ ةمئاق اهراثآ لازت ام ةيمالسإلا ةمألا مسج يف خورش نم كلذ الت امو «ةيواعمو

 ةنتفلا هذه مالسإلا هتني ملف « هباحصأ ىلع ترف دق يناطيشلا ديكلا ناك نإو . ةظحللا
 . ضرأالا قافآ يف رشتني اَّم دق ىضمو « هللا دارأ اہک یقب لہ < اودارآ اک

 ٠ هع هللا ىضر - ناثع دهع ةسارد دنع اهفقن يتلا تافقولاو

 ودبت « هنع هللا ىضر نامثع دهع يف ةينلا نسح لكب تثدح يتلا تاوفملا نأ : ؟لوأ

 - امهنع هللا ىضر - نيخيشلا مكح دعب ‹ قيبطتلل ةيلاخم ا ةرتفلا يف ءيت األ ةميسج انل

 نيذلا انسفنآ نحلف كلذ عمو « دعب ايف بكترا دق تاوفملا هذه فاعضأ نإف الإو

 ! ريثكلا انسوفن يف ريثت ال « ةلوهس يف اهب رمن ناثع دھع یف ثدح ام لوھتسن

 ةملسملا ةمألا نم اًبولطم ناك هباصن ىلإ رمألا در ةلواغو تاوفملا هذه ميوقت نأ : اًيناث

 ولو ( هنولواجي مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نم هريغو بلاط يآ نب ىلع ناک دقو ) كش نود
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 قتعلا نكلو . “" ةمألا قوقح نم قحو هللا قوقح نم قح يف نيرصقم اوناكل اهيف اورصق
 1اتقعاز اًسونج ناك ناسللاو ةريرسلاو ديلا فيظنلا ةفيلخلا لتق ىلإ ىدآو ٠ ثدح يذلا

 . مالسإلا هنع ىضري الو فقول ا هيضتقيال

 . ةنتفلا يف ًأبس نب هللا دبع هب ماق يذلا يقيقحلا رودلا زاربإ ةرورض : اًشلاث

 مغر . ضراعلا ثداحلا اذه ببسب فقوتي ملو رسحني مل يمالسإلا دملا نآ : ابار
 ! قالطإلا ىلع قئاع يأ اهفقي نآ نم مخضأ تناك مالسإلا ةيويح نآل - هتحادف

F# F3 

 ع! وس « ىمادقلا نيخرؤملا بتك يف ريثكلا هنأش يف بتك دقف ةيواعمو يلع نيب عازتلا ام

 نيدي ام عئاقولا نم درويو « هبحاص نع عفادي لك « ةيواعم راصنأ نم وأ يلع راصنأ نم

 .اوج-رخيل تاياورلا نم لئاهلا موكلا صيح# اولواح « نودياح » بتك اك « رحأآلا قيرفلا هب
 . اهيلإ نآمطي ةجيتنب

 يه عازنلا اذه نآشب اهيلإ نأمطي يتلا ةجيتنلا ىلإ لوصولل ةليسو ريخ نآ ينظ يفو
 ةمكاع يف كلذك مهجهنم عابتاو « ةاورلل ةبسنلاب ليدعتلاو حرحجلا يف نيثدحملا جهنم عابتا
 . ةياردلاو ةياورلا نف ىضتقمب صوصنلا

 وٿ : اولاقف يمالسإلا خيراتلا يف نيصصختملا ضعب عم كلذ يف تشقانت يننآ ركذآو

 > ةعرستم ةرظن كلتو ! هب دتعي ءيش انيديآ يف ىقب ام خيراتلا ىلع جهنملا اذه انقبط

 هنآب ءادتبا مکحتف ‹ هتقشم ملعت األ دهجلا لذب نع مجحت < ةلساكتم لوقأ نأ ىشحأو

 < ميظعلا جهنملا اذه عبتت ةيعماج ثوحب لعفلاب رهظت تأدب دقو ! ةجيتن ىلإ يدؤي نل
 < عئثاقولا ضعب نأش يف ةلوقعم جئاتنب جرختل ةبراضتملا تاياورلا مضحخ يف هب صوغتو

 . دهجلا ةلصاومب يرختو « ريخ اب رشبت ثوحب يهو
 كلذ يف ترج يتلا ثادحألل حيحصلا روصتلا ىلإ ناكمإلا ردقب لصن نأ اندنع مهملا

 . كلذ نع انين دقف «  مهيلع هللا ناوض - ةباحصلا نم دحآ حيرجت انم" سيل . عازنلا
 : اتسوفن يف اًنيعم ىوه قفاوتل ثادحألا تالالد يولنف نيعم قيرفل بصعتن نأ انمه سيلو

 ! ؟ تاع لزعت نكت لآ « تاسسؤم » ذعموپ نیملسملا دنع تناك ول ء ةرم يبرخلا ركفلاب نيرثأتملا دحآ يل لاق ( ) ١
 هح هللا ىضر ناثع لزع ىعدتسي رمألا نأ تأر ولو ةدوجوم تناك دقعلاو لحلا لهأ « ةسسؤم » نإ هل تلقو
 ! فينعلا ءارجإلا اذه ىعدتسي نكي مل رمألا نكلو كلذ كلمت يهو - هتلزعل

 ميهاربإ نب ىيي بلاطلل ريتسجام ةلاسر « يربطلا خيرات يف فنخ يأ تايورم » لالا ليبس ىلع دخ ( ۲ )
 . ىرخأ ثوحب قيرطلا يفو ءه ٠٠١ ضايرلاب ةمصاعلا راد عبط « ةنيدملا ةعماج ٠ ىيحيلا
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 يلع نيب عازنلاب ملسملا عمتجملا تيشغ يتلا ةعبوزلا موهت سانلا نم اّموق نإ

 هذه دنع يهتنا وأ « فقوت دق مالسإلا نأ نوبسحيف <« لبق نم نامثع لتقمبو «ةيواعمو

 . ةطقنلا

 ! نظلا نم عقوأ عقاولا نكلو
 اف ! كلذك اهيف كش ال ةقيقح اهدعب يمالسإلا دملاو . . اهيف كش ال ةقيقح ةعبوزلا

 ! ؟ دلا ىلإ تفتلن الو ةعبوزلا دنع فقن انلاب

 فناتسي ّيفاعم موقي مث « ةرمدملا ةمدصلا بعوتسي نأ . . نيدلا اذه ةزجعم اهإ

 ةيويحلاو ةدودحم ةوقلا نوكت نيح سانلا عقاإو يف اذه ثدحجب الو ! ءيش هبصي مل نأك هطاشن

 دقفت نيحف . اهتنحش لماكب ةقلطنم نايكلا يف ةرذ لك نوكت نيح ثدحمب انإ . ةليئض

 ام ناعرس تارذلا ةيقب يف ةروخ ذم لا ةنحشلا نإف - اهبيصي ثداحل  اهتنحش تارذلا ضعب

 هذه سراد هل هبنتي نا يبني يذلاوه اذهو . . ءيش اهنم دَّمْمي مل ناک ودبتف « اهضوعت

 موقلا نإف . . سانلا سوفن يف ةديقعلا هذه ةوق راثآ نم هنآ ىلإ هبنتيو « خيراتلا نم ةرتفلا

 !؟ ثدح ام ثودح عنق مل اذا لو ؟ ةديقعلا رثآ نذإ نيأ : نولءاستي ةعبوزلا موهت نيذلا

 ةضرع - اثاد - رشبلاو ! رشبلا ةيرشب رّيغت نل ةديقعلا نإ - لبق نم انلق اك - لوقنو
 : طوبهاو فارحنالل

 . ' 4 اًمزع هل دجن ملو یسنف لبق نم مدا ىلإ اندهع دقلو

 ." « اًفيعض ناسنإلا قلخو . .
 .Pf ءاطخ مدا ينب لک #

 نم مهريغ نيبو مهنيب قرافلا وه اذهو . نوعجريف مہتوبك نم نوموقي نينمؤملا نكلو
 . . لازلزلا دعب ثدح يذلا لئاملا دملا رسفي يذلا كلذك وهو . سانلا

# # 

 زكرن نأ بجي يتلا بناوجلا زربأ صخلنل فقن « مالسإلا ردص ةرتف رداغن نأ لبقو
 . خيراتلا نم ةرتفلا هذه ةسارد ءانثأ ين اهيلع

 رمعو ركب يبأ ةساردب قلعتن - فلتخت دقو انسوفن يف هباشتت دق ةريثك بابسأل - اننإ

 . 11٥ : هطةروس ( 12

 . :YA ءاسئلا ةروس ( ۲ )

 . هرکذ قبس ( ۳ )
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 انضعي . هعاستا ىلع هتاذ عمتجللا ةساردب قلعتن امم رثكأ - مهنع هللا ىضر - يلعو ناهثعو

 عابطنا مکحب انضعبو . هتسارد نع مهتساردب يفتکیف عمتجملل اتاونع ءالؤه ربتعي دق

 انضعبو « ماكحلا خيرات يأ « مالسإلل يسايسلا خيراتلا الإ هينعي ال دق ليوطلا ةساردلا

 دقو .. عمتجملا اهنم نوكتي يتلا ةمهبملا عومجلاب هنم زاتمملا درفلاب ارثأت رثكأ نوكي دق

 . اًعیج كلذ ريغ بابسأ انضعبل نوكي
 نأش سيل تاذلاب مالسإلا نأ سرادلل حضتي نأ بجيف بابسألا تناك ایآ نکلو

 ةماقإب فلكم درف ناسنإ لك . نيملسملا نم دحاو لك نأش هنكلو « مهدحو ماكحلا

 . مهسفنأ يف هتماقإ ىلإ نيرحأآلا ةوعدب كلذك فلكمو ‹ هسفن يف مالسإلا

 ةيقيبطتلا ةيلمعلا ةيحانلا نم امأ . ةيرظنلا ةيحانلا نم كلذك اهلك مظنلا نوكت دقو

 ىلع مئاق ماظنو ‹ ةديقع هنأ مكحب « هتيزمب اًدرفتم مالسإلا لظيو . فلتخي رمألاف

 . . رخآ ماظن يأ يف هنم ايثك مخضأ هتماقإ يف يصخشلا بناجل ا حبصي مث نمو « ةديقعلا

 ‹ بناجلا اذه يف ةنراقملل لابلا لع رطخت يتلا يه « ةيلاريللا » ةيطارقميدلا نوكت دقو

 يف مهبجاو اودؤيو ‹« ةيطارقميدلا مهقوقحب دارفألا كسمتي مل امو ‹ درفلل حضاو رود اهيفف

 ناسنٍلاب نسج « بجاوب » مايقلا نيب قراف كانه لظي نكلو . ةياهنلا يف موقت نلف اهتماقإ
 مثأي « ةديقعلاب قلعتم فيلكتب مايقلا نيبو « هب مقي مل نإ هيلع بيرثت ال نكلو « هيدؤينأ

 . ةمايقلا موي هالوم يدي نيب هيلع بساحيو « هكرت ىلع ناسنإللا

 ةعيرش ىلإ مكاحتلا ىنعمب هسفن تاذ يف مالسإلا ةماقإب فلكم مالسإلا يف درف لك

 كلذك فلكمو “ « نيدلا » نم جرخ الإو « هللا مرح ام مرحيو هللا لحأ ام لحيف « هللا

 « هتردق بسحو « عمتجملا نم هعقوم بسح « ثالثلا هتاجرد نم ةجردب ركنملا ريغتب

 ةديقعلاب طبترت ال يتلا ةيضرألا مظنلا نم ماظن يآ كلذك سيلو . "نيدلا نم جرح الإو

 . هللا يف
 ْ هدحو مكاحلاب قلعتت ال ةمهم مالسإلل يعقاولا قيبطتلا نوک يهو . . ةقيقحلا هذهو

 مارحلا مرحب ل نم : يآ[ ٤ : ةدئاملا ةروس ] € نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ يب مكح مل نمو : یلاعت هلوقل ( ) ١

 ةفلاخم اب قلعتت نإ ‹ عيرشتلاب قلعتت ال يتلا « ةيصعم ا فالخب اذهو . هللا لزنأ ام ريغب عرشو ءلالحلا ميو

 . نيدلا نم ناسنإلا جرخت ال هذهف ‹ حئارشلا نم اهريغ نود هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا لصأب رارقإللا عم ذيفنتلا يف

 نمو ‹ نمژم وهف هناسلب مهدهاڄ نمو « نمؤم وهف هديب مهدها نمف 1 :- ملسو هيلع هللا لص - هلوقل ( ۲ )

 بتک يف بلطي لیصفت ىلع ( ملسم هاور) « لدرخ ةبح نامإلا نم كلذ ءارو سيلو « نمؤم وهف هبلقب مهدهاج

 . هقفلا
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 اًتورق - هللا نم ردقب - نيدلا اذه تظفح يتلا يه « فلكم ملسم درف لب قلعتت نکلو

 . مداقلا لصفلا يف هتساردل ضرعتنس يذلا « ديازتملا ماکحلا داسف مغر ادج ةليوط

 يف هتسارد بناج ىلإ ‹ ملسملا عمتجملا يف تاد مالسإلا خيرات ةسارد بج كلذل

 ةموكحلا نأل « ةموكحلا ىلع زيكرتلا نم رثكأب عمتجملا ىلع زيكرتلا عم « ةملسملا ةموكحل ا

 ! مالسإ الف عمتجملا دسف اذإ امأ ء السم عمتجملا لظيو دسفت دق

 هللا ىضر رمعو ركب وبأ ةصاخو - ةذفلا تايصخعشلا انفرصت نأ زوج ال اّضيأ كلذلو

 عمتجملا عقاو يف يمالسإلا قيبطتلا عبتتب ماتهالا نع - صحخأ ةفصب رمعو « اههنع
 بناوج نم بناج الإ ةيمالسإلا ةموكحلا امو . ةلالد رثكألا ةروصلا يه هذهف «ملسلملا
 . ةروصلا يه تسيل اهدحو اهنكلو ‹ ةيمالسإلا ةروصلا

 : تاسلا نم ةعومج هيف انل زربتسف مالسإلا ردص يف ملسملا عمتجملا سردن نيحو

 مويلاو هاب ناميإلا قيمع « مالسإلا ىنعم لماكب ملسم عمتجم - همومع يف - هنأ : ًالوأ
 عقو يصاحملا نم ردق لقأبو « رهاظ مازتلإو ةحضاو ةيدجب مالسإلا ميلاعتل قبطم «رحآلا
 سانلا ءيفي اًيشماه اًئيش سيلو « ةايحلا وه هل ةبسنلاب نيدلا . خيراتلا يف عمتجم يآ يف

 رئاعش نم هنودؤي ايف طقف سيل « مهحورو سانلا ةايح وه نإ . نيحلاو نيحلا نيب هيلإ

 ‹ مهتاروصتو « مہتايقالخآ يف انإو ٠ حيحصلا اههجو ىلع اهئادآ ىلع نوصرحجب ةيدبعت
 « راوجلا تاقالعو « ةرسألا تاقالعو « ةيعاتجالا مهطباورو ‹ مهميقو « مهعاماهتهاو

 « لماعتلا ةنامأو « قازرالا ءارو يعسلاو ضرألا بكانم يف برضلاو « ءارشلاو عيبلاو

 لامعأ ىلع ةباقرلاو « ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو « نيرداقلا ريخل نيرداقلا ةلافكو
 . ةالولاو ماكحلا

 ال اذهف « فصولا اذه ىلع مه عمتجملا دارفأ لك نآ لاحلا ةعيبطب اذه ينعي الو
 ىلص - لوسرلا عمتجم يف ناك دقو . رشبلا نم عمتجم يآ يف الو « ايندلا ةايحخلا يف ققحتي
 مهسفنآ ةليخد يف مهو مالسإلاب نورهاظتی نوقفانم - هللا باتک يف درو اک - ملسو هيلع هللا

 ) نوتطبلاو ¢ نولقاملاو ‹ نوقرحملاو ‹ نايإلا فاعض هيف ناکو < ءإادعألا نم

 ليوحت ىلع ةردق الو « عمتجملا كلذ يف نزو مح نكي م اًعيمج ءالؤه نكلو . . نونئاخلاو
 ليبس يف نيدهاجملا ‹ نايإلا يقداصلا نينمؤملا كتلوأ رايت وه قفادلا رايتلا نأل . هارجم

 . نيدلا اذه ميلاعتب نيمزتلملا < مهسفنو مهاومآب هللا

 « ةمألل » يقيقحلا ىنعملا ىوتسم ىلعأ ىلع هيف ققحت يذلا عمتجملا هنآ : اناث
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 ةدحوو ضرألا ةدحوو ةغللا ةدحو مهتعج رشبلا نم ةعومجم درج ةمالا تسيلف

 يهف ةمأ مهنم تنوكت نإف « ةيلهاجلا يف رشبلا طبرت يتلا طباورلا يه كلتف . . حلاصلا

 . ةيلهاج ةمأ

 رظنلا فرصب « ةديقعلا ةطبار اهنيب طبرت يتلا ةمألا يهف - ينابرلا اهانعمب - ةمألا امأ

 هلك خيراتلا يف ققحتت مل هذهو . . ةبيرقلا ضرألا حلاصمو . . نوللاإو سنجلإاو ةغللا نع

 . ةيمالسإلا ةمألا يف تققحت |(ك

 يولت ‹ ةبصعتم ةيقرع اهنإ لب - ةديقع اهنيب تعمج ولو - ةيقرع ةمأ ةيدوهيلا ةمألاف
 هصن ابرلا ميرحتب رمآ اه لزندقف « ةصاخل ا ةيقرعلا اهلاصم ىلع اهلصفتل ةينابرلا ميلاعتلا

 دوهيلا نيب لماعتلا ىلع اًروصقم هولعجف « ابرب عبت ال كيحأال » - ةبرحملا - مهتاروت يف

 هللا باتک يف ءاج اک اہرلا قیرط نع همد صاصتما حابیف مهریغ امآ . ضعبو مهضعب

 يف مه اولاق اكو “” # ! لیبس نییمألا يف انيلع سیل : اولاق ماب كلذ .. # : مهنع

 مه تلزنو ! راتخملا هلا بعش مهبكريل هللا مهقلخ نيذلا ريمحلا مه نويمألا : مهدوملت

 يف داسفلا نورشني- مهاوشیعی نأ لجأ نآ نم - مهنکلو ‹ ضرألا يف اودسفي الأ ةرشك رماوأ

 " & نيدسفملا بحب ال هللاو اًداسف ضزألا يف نوعسيو . . : مهنع هللا لاق اك ضرألا

 نييمألا يف انيلع سيل » : ةدعاقلا تاذ ىلع « نييمألا » مهنومسي نم داسفإ ين نودنتسيو

 . راتخملا هللا بعش يه - ةيقرعلا- مهتمآ نأ ساس ىلع « « ليبس

 تافالخلا نكلو - ةريصق ةرتفل موي تاذ ةديقعلا طابر اهعمج دقف ةينارصنلا ةمألا امأ

 ىراصن انإ اولاق نيذلا نمو * : مهنع هللا لاق اك ةضغابتم ةيداعتم اًقرف اهتقرف ةيبهذما
 موي ىلإ ءاضغبلاو ةوادعلا مهنيب انيرغأف « هب اوركذ امم اًظح اوسنف ٠ مهقاثيم انلحأ

 دخو دق لقألا ىلع هنأ تقولا نم ةرتفل ادب ةينارصدلا نيطنطسق قنتعا الو . #ةمايقلا

 نكي م ةينامورلا ةلودلل يسايسلا ءانبلا نكلو . ةديقع اهطبرت ةمأ يف هبهذم ىلع نيقفارملا

 تارمعتسم ةلودلا ةيقبو ء مآ ةلود كانه تناك دقف « ةينابرلا ابتروص يف ةمألا ىنعم ققحي

 . ةمالا طابر مكحت يتلا « ةر الا » ققحي ال اذهو . . مآلا ةلودلا ةمدح اهتمهم ةينامور

 دعي ملو « طباورلا لك تمصفناف « ةفلتخ تايموق يف اهتاذ ةيروطارمإلا تقرفت مت

 . ۷١ : نارمع لآ ةروس ( ) ١

 . : ةدئاملا ةروس ( ۲ )

 :E ةدئاملا ةروس (۳)
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 موقيو دحوتتو عمتجت طقف انهف « مالسإال يبيلصلا اهؤادع الإ طابر ةينارصنلا ةمألا طبري

 ! قافتا الف كلذ ريغ يف امأو ! همت ىلع اهنيب رزاتلا

 . . ضزالا اهتفرع نمزلا نم ةرتف لوطأ ةمألا ىنعم تققح يتلا يه ةيمالسإلا ةمألاو

 نإ . . ةيضرالا حلاصملا الو نوللا الو ةغللا الو سنجل ا الو ضزألا ةيبصع ىلع موقت ال ةمأ

 دالبلا نيب طبريو « يسرافلاو يمورلاو يشبحلاو يبرعلا نيب طبري « ةديقعلا طابر وه

 . نيدلا يف ةلماكلا ةوحألا ساسأ ىلع ةحتافلا ةمألاو ةحوتفملا

 ةرتف تناك دقف ‹ ضرالا اهتفرع ةرتف لوطأ ةمألا هذه هتققح دق ةمألا ىنعم ناك نغلو

 وحن ىلع « ةمألا ىنعم اهيف اب ‹ اهلك مالسإلا يناعم اهيف تققحت ةرتف ىهزأ مالسإلا ردص
 . قوبسم ريغ

 نيدلا رماوآ نم ةدمتسم ةحضاو ةيقالخأ ةدعاق ىلع موقي « يقالخأ عمتجم هنأ : اثلاث

 زربآ نم هذه تناك نإو « اهدحو نيسحجلا تاقالع لمشت ال ةدعاق يهو . هتاهيجوتو

 ام لك نم لاخو « طالتحالا ىضوف نمو « جربتلا نم ٍلاخ وهف « عمتجملا اذه تاس

 هم ولخي ال يذلا ليلقلا الإ ةشحافلا نم لاخو « ةراشإ وأ لوق وآ لعف نم ءايحلا شدخ

 . قالطإلا ىلع عمتج

 ةسايسلا لمشت يهف . نيسنجلا تاقالع نم ريثكب عسوأ ةيقالحألا ةدعاقلا نكلو

 ء مالسإلا تايقالخأ ىلع مئاق مكحلاف .. ريبعتلاو ركفلاو عاهتجالاو داصتقالاو

 تايقالخأ ىلع ةمئاق لالل لالغتسإو لدابتو ءارشو عيب نم ةيداصتقالا تاقالعلاو

 نواعتلاو صالحإلاو ةنامأالاو قدصلا ىلع ةمئاق عمتجملا يف سانلا تاقالعو « مالسإلا

 . . ضارعألل فذق الو ةميمن الو زمل الو زمغالل . . بحلاو

 ةرورضلاب دجلا سيلو . اهفاسفسب ال رومألا يلاعمب لوغشم . . داج عمتج هنأ : اًعبار
 . ةكرلاو لمعلإاو طاشنلا ىلع ثحتو سانلا يف ةمملا ثعبت حور هنكلو ! ةمارصو اًسوبع

 هيف تسيلو . بيرقلا سحلا عقاو نم دعبآو ىلعأ تاماهتها يه سانلا تاماتها نآ اك

 نع ثحبت « تاقرطلا يفو تويبلا يف معكستت يتلا « ةلهرتملا ةغرافلا تاعمتجملا تاس

 ! غارفلا ةدش نم « تقولا لتقل » ةليسو

 ‹ ةحضاو ةيدنجلا حور هيف سملت . هاجتا لك يف . . لمعلل دن عمتج هنأ : اًسماخ

 نم ايبك اريح لغش دق هللا ليبس يف لاتقلا ناك نإو « بسحف هللا ليبس يف لاتقلا يف ال
 يتلا ةظحللا يف لمعلل بهأتم لكلاف . تاهاجتالا عيج يف نكلو . . عمتجملا اذه ةايح
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 وهف « ةيندم الو ةيركسع ةثبعت ىلإ ةجاح يف نكي مل مث نمو . . لمعلا اهيف هنم بلطي

 . هاجتا لك يف طاشنلا لذبل ةعفادلا اهتتحش ريثأتبو « ةديقعلا عفادب هسفن ءاقلت نم ًابعم

 يف طقف سيل . هتافرصت يف ةحضاو ةدابعلا حور سملت . دبعتم عمتجم هنأ : اًسداس

 لمعلاف . اًعيج لايعألا ءادآ يف نكلو . هللا ةاضرم ءاغتبا لفاونلاب عوطتلاو « ضئارفلا ءادأ

 وبآ ةمقلا ينو ) ةدابعلا حرب هتيعر سوسي مكاحلا . ةدابعلا حورب هيدؤي « ةدابع هسح- يف

 ملعملاو . ةدابعلا حورب لتاقي هللا ليبس يف لتاقملا يدنجلاو ( اهنع هللا ىضر رمعو ركب

 يف هللا يعاري يذلا رجاتلاو . ةدابعلا حورب ملعي نيدلا يف سانلا هقفيو نآرقلا ملعي يذلا

 ىعرت ةجوزلاو . ةدابعلا حورب هتيب ىعري جوزلاو . ةدابعلا حورب كلذ لعفي هئارشو هعيب

 مكلكو عار مكلك » : - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا هيجوتل اًقيقحت « ةدابعلا حورب اهتيب

 . « هتیعر نع لوتسم
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 يتلا يهو . . رصحلا ليبس ىلع انه قاست ال « عمتجملا كلذ يف ةزراب تاس كلت

 يف ةيلاثملا ةرتفلا يه ةرتفلا هذه تلعج يتلا يهو . هقافآ ىلعأ يف السم اًعمتجم هتلعج

 رشتنا يتلا ةبيجحلا ةعرسلاب نيدلا اذه رشن يف تدعاس يتلا يه اأ اك . مالسإلا خيرات

 لقأ يف تلمش ثيحب « هلك خيراتلا يف حتفلا تاكرح عرسأ نم اهعاذ حتفلا ةكرحف . اہ

 قحتست اعاذ يف ةرهاظ يهو « اًقرش دنهلا ىلإ اًبرغ طيحملا نم دتمت اضرأ اًماع نيسمخ نم

 الو رهق الب ةحوتفملا دالبلا يف مالسإلا يف سانلا لوخد كلذكو « زاربإلاو ليجستلا

 يقيقحلا ديصرلا يه ملسملا عمتجملا اهيلع لمتشا يتلا تاسلا كلت تناك دقو . . طخض

 ‹ةءاضولا ةبيجعلا ةروصلا هذه ىلع اًقبطم هوأر امل مالسإلا سانلا بحأ دقف « ةرهاظلا هذه

 . هیقنتعم نیب نم اونوکی نآ !وہحأف
# FF 

 .ركابلا هدهع ذنم مالسإلا نم باتكلا لهأ فقاوم ىلإ سرادلا رظن تفل يغبني كلذك

 ‹ هدهم يف نيدلا اذه ىلع ءاضقلا ةلواحمل ةنيدملا يف اوعنص ام اوعنص دقف دوهيلا امأف

 . خيراتلا بتكو ةريسلا بتك هب لفحت اع
 ىلع ةريزجلا نم مالسإلا كرحتي نآ لبق ناودعلاب نيئدابلا مه اوناك دقف ىراصنلا امو

 هيلع هللا للص - هللا لوسر لوسر اولتق نیذلا مهو . - ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسر دهع

 . هيلع قفتم ( ) ١
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 نأ لبق مالسلا هيلع فوت يذلا شيجلا كلذ ممبر مالسلاو ةالصلا هيلع زهجف - ملسو

 ركب وآ ذقنأف « مورلا هلتق يذلا لوسرلا نبا « ديز نب ةماسأ هسأر ىلعو « ةنيدملا رداغي

 . - ملسو هيلع هللا لص -لوسرلا لمعل ممتم شيجلا
 ىلع نيب لاتقلا ةنتفو ناأيثع ةنتف يف مهرودو دوهيلا ديك سرادلا نهذ يف حمتجا اذإف

 ‹ مماتقل نوملسملا كرحتي نأ لبق ىتح نيملسملاب مهشرحتو ىراصنلا ديكو « ةيواعمو
 يذلا « يتويهصلا يبيلصلا ططخملل _ اج ةميدقلا - لوألا روذبلا هل تحضو دقف

 فرعي نيح ططخملا اذهب ًاجافي ملو « هيلع ءاضقلا ةيخغب ةريحألا نورقلا ين مالسإلا براح
 . رصاعملاو ثيدحلا خيراتلا نم اهناكم يف هتاليصفت
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 يف يحمي ال اًعابطنا كرتت نأ يغبني خيراتلا نم ةرتفلا هذه ةسارد نإ لوقن ةياهنلا يفو

  هتايلاثم لكب عقاولا ماع يف قيبطتلل لباق يعقاو نيد مالسإلا نآب اًعابطنا . سرادلا سفن

 ‹ ةيحقأو تايلاثم اهنكلو . ينمتلا وأ لمأتلا درجمل ءاضفلا يف ةقلعم تايلاثم تسيل يهف

 . دهجلا نم اهقح اهوطعأو « ةبجاولا ةيدحلاب سانلا اهواح اذإ قيبطتلا لوانتم يف
 دقو . رشبلا مه رشبلا نأل « ىرخآ ةرم ثدحي نأ نكمي ةرم ثدح ام نآب اًعابطنا مث

 اولواحي نأ اثاد رشبلا ىلعف « ةيلاعلا قافآلا كلت ىلإ اودعصي نأ ةرم لوآ رشبلا عاطتسا

 : نيكمتلاو رصنلا كلذ ىلع نولانيسو « نومزعي نيح نودعصيسو . ىرحخأ ةرم دوعصلا
 فلختسا اك ضرألا يف مهنفلختسيل تاحلاصلا !ولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو #

 مهفوحخ دعب نم مهنلدبيلو ٠ مم ىضترا يذلا مهنيد مه ننكميلو « مهليق نم نيذلا
 . « ایش يب نوکرشی ال يننودبعي «اتمآ

 ١ ( رولا ةروس : 0۵ .
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 يم الس لأ دملا

 نرقلا نم « نورق ةرشع ةبارق نمزلا يف تدتما يتلا « مالسإلا خيرات نم ةرتفلا هذه
 ‹ ايقيرفأ نم اريبك اسق تلمشف ضرألا يف تدتماو «يرجمهلا رشاعلا نرقلا ىلإ لوألا

 صيحمتلاو ةعجارملا ىلإ ةجاح دشأ « ابروأ نم ليلق ريغ !ءزجو « ايسأ نم |يظع اءزجو

 بتك ىلع اهيف نيثدحملا نيحخرؤملا داتعال كلذو < ةقباسلا ةرتفلا نم جهنملا حيحصتو

 . ةقباسلا نم رثكأ نيقرشتسملا

 ىلع ربكأ ادا تعا نوحرؤملا ءالؤه اهيف دمتعي يتلا ‹ ةقباسلا ةرتفلا نأ انيأر دق انك اذإو

 تافاضإ ىلإ ةجاح يف اأو ‹ تارغث نم اهنع بتكام لخب ل « ةليصألا ةيمالسإلا رداصملا

 ةجاح يف اهدجنو « عسوأ تارغث اهنع بتك ايف دجن نأ يلو ةرتفلا هذهف < تاعجارمو

 . لمشآ تاعجارم ىلإ

 وآ ةين نسحب - سرادلل يَطعث يتلا تاءاجيإلا ىلإ قباسلا لصفلا يف انرشأ نأ قتبس دقو

 يف لعاف دوجو هل دعي ملو < مالسإلا ردص ةرتف دعب يهتنا دق مالسإلا نآ نم - ةين ءوسب

 . نيدشاأرلا ءافلغلا دعب قبطي مل هللا لزنآ (مب مكحلا نأو « ضرأللا

 نم اوناك نإ افسأ - مهسوءر نوزه ‹« ةصاحخ نيفقغلا نم < سانلا نم ارثك دجتو

 : كل نولوقيو - مهحاورأو مهبولق ٰيركفلا وزخلا دسفأ نمم اوناك نإ - ةيرخسو - نيبيطلا

 ' نيدشارلا ءافلخلا رصع ذنم يهتنا دقل 1؟ مالسإلا وه نيأ !؟ مالسإلا

 يبهذلا رصعلاب باجعإلا مهۇلمي نيذلا مه ءالؤهف « ةين نسحب نوثدحشي نيذلا امف

 - ةماع ةفصب هيف عمتجملا ناك يذلا « هميهافم لكل حيحصلا قيبطتلا رصع <« مالسإلل

 نواعتیف « هللا لزنآ ب نومزتلي ماکحلاو < خيراتلا روطس عورآ بتكيو « ةداجلا ىلع ريسي

 .  يرشبلا خيراتلا تاحفص نم ةعئارلا ةحفصلا كلت رطست ىلع نوموكحيملاو ماكحلا

 - نولوقيو « فارحنا نم كلذ دعب ثدح ب نومدصيف « رصعلا اذهب باجعإلا مهۇلمي

 اوناك يتلا ةءاضولا ةروصلا كلت عايض ىلع فسألا اهرمغي يتلا كلت مهنلوق - ةين نسحب



 ‹ هيلإ نيعادلا اولذخيلو « مالسإلا لع مهدقح اوفشيل - ةصاخ ةفصب مكحلا ةسايس

 يف عافدنا نع ردصتال « ةيملع » ةيلقع باحصأ مهنأب اهيف نورهاظتي ىتلا ةلوقلا كلتب

 ! ركفتلا يف ةيحطسالو ةفطاعلا

 ةليصحلا اهيف نوعجاري « ةثداه ةحيحص ةيملع ةفقو ىلإ ةجاح يف ءالؤهو ءالؤهو
 . خيراتلا كلذل ةيعقاولا
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 ٠ ضرألا نم ةعساو ةعقبو « نمزلا نم نورق ةرشع ةبارق انلق اك ةرتفلا كلت لمشت
 يف لمشتو - ةصاخ ابروأ يف - هنع رسحنا ام اهنمو < مويلا يتح مالسإلا هيف يقبام اهنم

 ةفالغلا نم اسقو « اهلك ةيسابعلا ةفالخلاو « اهلك ةيومألا ةفالخلا يسايسلا خيراتلا

 ممآ نم ةمآ ةيال خيرات ضرعأ كلذك لمشتو . . راسحنالا اهدهع يف أدب يتلا ةينايثحلا

 تلظ يتلا تافارحنالا مغرو « تابذبذو تازه نم اهيفام مغرب « هلك خيراتلا يف ضرألا

 . مالسإلا ةلودب تدوأ ىتح ديازتت

 ڭكلتو ٠ يصحت نأ نم مخضآ ةديدملا ةرتفلا هذه يف تايصخشلاو حئاقولاو ء|سالاو

 ةيسايسلا تاميسقتلا لحخادت اهيلإ فيضأ اذإ . اهيف ةيليصفتلا ةساردلا بعاصم يدحإ

 تارتف نم ابيرقت ةرتف لك يف يراضحل او يركفلاو يدقعلا لحخادتلاو ٠ ضرألا يفو نمزلا يف

 . خيراتلا كلذ

 هنإ لوقن « جهنملاب ةصاخلا تاعجارملاو تاحيحصتلا نع ثيدحلا يف لوخدلا لبقو

 سلاطألا مادختسا انممع اننآ ول - ردقب ولو - ةيساردلا ةبوعصلا هذه ريسيت نكمأ امبر

 - صقنت وأ ديزت « ةرتف لكل الثم ةلس نيسم - ةبراقتم ةينمز تارتف ىلإ ةمسقملا ةيخجراتلا

 اهنم ةطيرحخ لك يف نييي « هلك يمالسإلا خيراتلل ةطيرخ نيثالث نم برقيام انيدل نوكيف
 ‹ ةيمالسإلا ضأألا نم ةعقب لك يف ةمكاحلا ةلودلاو ٠ ضرألا يف مالسإلا راشتنا يدم
 لكل احاذب ةمئاق ةطيرخ صيصخت عم « اهئاهتنا خيراتو ةمكاحلا ةلودلا سيسأت خيراتو

 . نيدشارلا ءافلخلا نم دحأو

 . . سلاطألا هذه يف لمعلا ةقيرط حضوت ةلثمآ برضنو

 دشارلا ةفيلخلا : اعاونع نوكي « هنع هللا يضر ركب يأ لوألا ةفيلخلل يلوألا ةطيرخلا

 مئاقلا يمالسإلا ماعلا اهيف مسريو . ه ١٠١-٠١ نم هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبآ لوألا
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 نولي مث . دعب اهيلإ لصو دق مالسإلا نكي مل يتلا ةرواجملا ض رألا نم ءازجأ عم ذئموي

 ‹ نيولت ريغب ضرالا ةيقب كرتتو ‹ الثم رضحألا نوللاب يمالسإلا ملاعلاب صاخلا مسقلا
 هللا يضر ركب يأ دهع يف يمالسإلا ماعلا دودح ةلهو لوأل زيت نأ يئارلا نيع حيطتستف

 . كنت

 نيدشارلا ءافلخلا نم لكل ةدحاو « قسنلا تاذ ىلع ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلا ةطيرخللاو

 لع ةطيرخ يف صاح لظب ةفاضإ عم « مهنم دحاو لك مكح خيراوتب « ركب يب دعب
 . ةيواعم نيبو هنيب عازللا ةقطنم نيبت هنع هللا يضر

 ماعلا اهيف نولي ‹ ةيومألا ةفالغلا نم ابيرقت يلوألا ةنسلا نيسمخلل ةسماخللا ةطيرخل او

 دق مالسإلا نكي مل يتلا ضرألا نم هلوح ءازجأ مسر عم « نيعم نولب قبس اك يمالسإلا

 ةيومألا ةفالخلا : ةطيرخلا لع ناونعلا بتكيو . ايهنيب زيمتلل ةنولم ريغ دعب اهيلإ لصو

 اهلثمت يتلا ةينمزلا ةرتفلا نع رظنلا فرصب اهلك ةفالخلا ةدم يأ ) ه۲١١ - ٤١ نم

 ىلإ ه ٤١ ةنس نم يمالسإلا ماعلا : اذكه ةطيرغلاب ةصاغلا ةرتفلا ددحت مث ( ةطيرخل ا

 . اذك ةدس

 - ٤١ نم ةيومألا ةفالخلا : ناونعلا تاذبو « قسنلا سفن ىلع ةسداسلا ةطيرئلاو

 ةنس يلإ اذك ةنس نم يمالسإلا ماعلا : اب صاخلا نمزلا اهيلع ددحيو « ه٣

 .ھ ۲

 ددحت نآو ‹ طئارخلا نيب ةينمزلا تافاسملا برقت نأ اصصخت رثكألا سلاطألا يف ساأبالو

 ىلع ماكحلا نم مكاح لك دهع يف يمالسإلا ماعلا دودح ةفلتخم ناولأب ةطيرخ لك ىلع

 . ةطيرخلا شماوه يف همكح ةدم ديدحت عم « ةدح

 انيدل نوكيسف . طئارخلا ةيقب نوكت اهقسن ىلعو « ةفلتخ نوكتسف ةعباسلا ةطيرغلا امأ

 لامشلا يف ةيومألا ةفالفلاو « قرشلا يف ةيسابعلا ةفالخلا : دحاو تقو يف ناتفالخ

 : دعب ايف رثكأ اناولأو « ةطيرخلا هذه يف نيزيمتم نينول مدختسنسو . سلدنألاو يقيرفألا

 اديقعت رثكأ نوكتس ةيلاتلا طئارالا ضعبو < ةدح ىلع ةفالخ لك دودح نیبی نول لک

 زييمتلا ىلإ جاتحت ةلقتسم هبش وآ امامت ةلقتسم لود نيتفالخلا نم لک لحخاد يف دجوت ثیح

 ايروس يف ةيقوجلسلا ةلودلاو رصم يف ةينولوطلا ةلودلاو ةيديشحلالا ةلودلاك صاح نولب

 . خلإ . . ماشلاو رصم يف كيلاملا ةلودو ٠ يرغصلا ايسآو قارعلاو

 رسييس - نيصصختملل كلذ نم رثكأ وأ - ابيرقت نيثالثلا طئارغلا وذ سلطألا اذه

۳ 



 ةرتف ةيأ يف ةيفارغحلاو ةيسايسلا لاوحألا روصت ىلع هنيعيسو « دقتعأ |يف اريثك سرادلا ىلع
 ةرم لذبي هنكلو « دهجلا نم ريثك ىلإ جاتحي لمع وهو . يمالسإلا خيراتلا تارتف نم

 . "لايجألا رم ىلع ةيقاب هتدئاف لظتو ةدحاو

E #3 

 نم ريثكل حضاو ديدحت ىلإو <« ريثك شبغ ةلازإ ىلإ جاتحن اننإف عوضوملا ثيح نم امأ
 . خيراتلا ماعم

 ببس نم رثكأل « ةماع يمالسإلا خيراتلا ملاعم هيوشت ىلع انلق اك نوقرشتسملا صرح
 . .دحاو

 هیمسن نا نکمی ام وآ « همالسإب ملسملا زازتعا نم ظيخلاو دقحلاب نورعشي الوآ مهف
 اننأ دكؤملا نم» : « برغلاو مالسإلا » نع هل ةرضاحع يف يينيوت لوقي . « ناميإلا ءالعتسا»

 . لع نم انيلإ رظني امدنع انقنح ريثي ناك يذلا ملسملا يديلقتلا يكرتلا بحعن نكن م
 نم طحن نآ انلواح ةصاحخ ةنيط نم هسفن ربتعي ناك ميدقلا يديلقتلا يكرتلا نآ ابو

 . "« . . اتوقمب اشيش ةصاخلا ةنيطلا هذه ريوصتب هئايربك

 ططخملل يفاقثلا حانجلا مهو - نوقرشتسملا ءالؤه لمعي نآ ايعيبط نوكي مث نمو

 خيراتلا ناك انو . نيملسملا سوفن يف زازتعالا اذه لتق ةلواع ىلع - ينويهصلا يبيلصلا

 سفن يف زازتعالا اذه بابسأ مهأ نم هخيرات دادتما ىلع ةرهابلا هداجأ يف يمالسإلا

 يفطي كلذ لعل « ةدشب ههيوشت ةلواع ىلإ نوقرشتسملا اجلي نآ يعيبطلا نمف «ملسملا

 نإ - حبصي لب « زازتعالا بابسأ نم اببس دوعي الف ‹ هئاہو هتعورب بهذیو <« هناعل

 ! خالسنالا يعاإودو روفنلا بابسأ نم اببس- نكمأ
 يبهذلا رصعلا ىلإ تدتما دق يمالسإلا خيراتلا ةروص هيوشتل مہتالواغع تناك اذإو

 - لوسرلا صخش ىلإ حجبت يف تدتما لب - ةبيحرلا ةقافآو ةغاشلا هممق لكب - مالسإلل

 نذإ برغتسن نلف « هلك اهخيرات يف ضرألا هتلح نم مظعأ - ملسو هيلع هللا يلص

 . ةيعقاو تافارحناو ءاطخأ لعفلاب يوحي يذلا ‹ خيراتلا نم كلذ التام هيوشتل مهالواحع

 تالالدلا نم يطعتو « ربكتو مسجق نيح « هيومتلاو هيوشتلا يف اهيلإ دتتُْي نأ نكمي
 ! ءاوهالا يوذ ءاوهآ مدخيام

 اتکلو « يمالسإلا خيراتلا ةساإرد يف نيصصختملل عفانو ديج يخجرات سلط لمعب سنؤم نيسح روتكدلا ماق )١(

 . ماعلا ئراقلاو ئدتبملا سرادلل ةطسبم سلاطأ لمع ىلإ وعدن

 . ١ ص - توريب حبط ١ لبقتسملاو . . برغلاو . . مالسإلا * ناونعب يحبص ليبن روتكدلا بيرعت (۲)
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 لتق بناج ىلإ يمالسإلا خيراتلا ماعم هيوشت نم رحخآ افده نيقرشتسملل نإ مث
 نيملسملا ةيصخش ىلع ءاضقلا ةمهم بعصي هنأل مهتظيفح رثي يذلا « ناميإلا ءالعتسا»

 نذؤت يتلا ةرطخلا ةيمالسإلا ةوحصلا ىلع ءاضقلا ةلوراغ وه فدملا كلذ . . اهعييقو

 ةيبيلصلا هتم عرفتام دشأ وهو < لبق نم ناك ايک ةرطيسلاو دوجولا ىلإ مالسإلا ةدوعب

 ائاوص ذ١ ثيدحلا خيراتلا يف مالسإلا » هباتك يف ثيمس لوتناك درفلو نيب امك ةينويهصلاو

Modern Historyسدقملا فيسلا » ةباتك يف « بورثن » و )  The Sacred Sword « 

 . " نييقرشتسملا نم امهريغ ديدعلاو
 ةيمالسإلا ةوعدلا اهمدختست يتلا تاودألا دشآ نم يمالسإلا خيراتلا داجأ تناك الو

 مهزفحتف « هنع اوعطقنا يذلا ميظعلا خيراتلا اذهب مهركذت األ « سانلا نادجو يف ارثأت

 يفاقثلا هزاهملو - ططخملا باحصأل ةبسنلاب يعيبطلا نمف « ديدج نم هفانئتسا ةلواح ىلإ

 ةبسنلاب هلوعفم نولطبي مهلعل « خيراتلا كلذ هيوشت ىلع اوصرحي نآ - ةصاخ ةفصب
 نم اعفاد نوكيال هب نوموقي يذلا وحنلا ىلع هتروص نوهوشي نيحف . ةديدجلا ةوعدلل

 ةكرحلا ءازإ سأيلا نم ةلاح نوثدحي هيوشت يف اونعمأ نإ مهلعل لب « ةكرحلا عفإود
 دقل !؟ هفانئتسال اننوعدتو هنع نوثدحتت يذلا خيراتلا وه اذهأ : مه لاقي |نآأك ءةديدجلا

 نرقلا يف شعنلو «‹ ةلواحملا نم مكيديأ اوضفناف « ةدشارلا ةفالغلا دعب مالسإلا يهتنا

 يجري لمآ الف « اهرشو اهريخب ةيبرغلا ةراضحلا ذخأنلو ! نيرشعلا نرقلا تاودأب نيرشعلا
 !! نامزلا نم انرق رشع ةعبرأ ذئم يهتنا دقو <« ديدج نم مالسإللا ثعب يف

 #3 24 دم

 . . مهلئاسو هذهو ‹ مهفادهأ كلت

 نآ نيرشبتسم نيحرف « ظفحت الب مهمومس نوذحأيف « برعلا نوخرؤملا » ءيجم مث
 مهیلع ایفاخ ناکام اورصبأف < مهنويع نع ةيشاغلا تفشك يتلا « زونكلا » كلت ىلع اوعقو

 ! خيراتلا اذه قئاقح نم

 درفلوو « بج اهسآر ىلعو - نيقرشتسملا نم ةثيدحلا ةسردملا هيلإ أجلتام مهرخي دقو

 نرميزن ‹ قحلل نيصلخ مهنونظيف « لسعلاب مسلا جزم نم - موابينورجو « تيمس لوتناک

 )١( هيلإ ةراشأإلا تقبس .

 )  ) ۲«مالسإلاو نوقرشتسملا » رظنا .



 ‹ نوفصنم باتك ءالؤه نإ : مهلئاق لوقي . . ظفحتالب مهنع نوذحخأيف !«ةيملع » ةهازن

 اميوركذي يتلا ذخأملا نأ الولف « باجعإلل اقحتسم مالسإلا يف هنوري اهب مہباجعإ نودي

 نورثأتم اننأل لبق نم انيلع ةيفاخ رومألا هذه تناك دقو ! اهوركذام ةيقيقح ذخآم

 ةفطاعلا نم درجتنو « ةيملعلا حورلا » ذختن نأ انل يغبنيو « مالسإلا وحن انتفطاعب

 ! هتاذ يملعلا ثحبلا ةحلصل

 : نيملاعلا بر هنع لاق ام اذه سيلفأ

 اورفكاو راهنلا هجو اونمآ نيذلا ىلع لزنآ يذلاب اونمآ باتكلا لهأ نم ةفئاط تلاقو
 , 7 !نوعجري مهلعل هرحآ

 اذه ءادعآ نع اننيد قئاقح ذخأن الآ يداها ينابرلا نايبلا اذه دعب انب ردجم ناك فأ

 !؟نيدلا
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 نع ايجيردت افارحنا كشالو دجنسف نامزلا نم ةلواطتملا ةرتفلا هذه خيرات عجارن نيح

 غارف المي يتح ربكيو « دمع نع مّشجي فارحنالا اذه مجح نكلو . مالسإلا ةقيقح

 ‹ ةليصألا مالسإلا ماعم نم عقاولا ايند يف يقبام يَمْحب وآ هبناج ىلإ رّغصيو « ةروصلا
 نيدشارلا ءافلخلا رصع ةياهنب يهتنا دق مالسإلا نأ : ةياهنلا يف مومسملا ءاجيإلا اذه ءاطعإل

 . . ديدج نم هثعب ةلواع نم يجرت ةدئاف الف (! كلذ لبق يتح وأ )

 نوکت نلف « هتباتک جهنم حيحصتل ةرتفلا هذه خيرات نع بتكام عجارن نيحو

 : ينابرلا جهنملل فلاغ كلذف ‹ فارحنالا طخ ىلع ةيطغتلا يه انتليسو

 7 ییرق اذ ناکولو « اولدعاف متلقاذإو . . 8

 , 0ه . . مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نیماوق اونوک اونمآ نیذلا اہیآ ای
 فارحنالا طخ ةسارد ىلإ ةجاح يف اننإ لب . . خيراتلا ريوزت ىلإ ادبأ ًاجلنال ! الک

 ليوطلا مهريس ءانثآ يق نوملسملا اهبكترا يتلا ءاطحألا يه هذهف . زيكرتبو ةلماك ةنامأب

 يضقت نآ ريحألا يف تكشوأو « قيرطلا تدس يتح ثمكارت دقو « مالسإلا برد ىلع

 . ۷۲ : نارمع لآ ةروس ( ) ١

 . نيقرشتسملا نم ةسردملا هذه لاوحلال نايب « مالسإلاو نوقرشتسملا » باتك يف (۲)

 . ٠١١ : ماعنآلا ةروس (۳)

 ) ٤( ءاسئلا ةروس :٠١١ .
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 يف ريسلا فانتسال ةديدجلا انتلواح يف - نحنف . دوجولا نم اوحع اهوحقتو ةمالا هذه ىلع

 يتح « اهتربع باعيتساو « اهتساردو ءاطخألا هذه نيبت ىلإ ةديدش ةجاح يف - قيرطلا

 نم انسفنأ ذقنن يكلو « لبق نم انرثعت اك رثعتنال يكل « ةديدجلا انتلواح يف اهبنجتن

 . راوٻلاب انباصآ ءيش يآ ملعن نيح راوبلا

 نيب احضاو اقرف كانه نكلو . فارحنالا طح ةسارد ىلإ « ةيوبرت ١ ةجاح يف نذإ نحن
 هنآو « ةزيجو ةرتف الإ قبطي مل مالسإلا نب ءاجي إال هتساردو « هنم ةربعلا صالختسال هتسارد

 ! عقاولا ماع يف قيبطتلل ةلباق ريغ ةليج تايرظن مث نم -

 اب مدقي يتلا ةقيرطلا يف اع الضف « لطاب هب داري قح كانهو « قح هب داري قح انه

 ! فيرحتو ميخضتو ليوهت نم قحلا ذه
3% ê 3 

 يتلا ةيلاثملا ةروصلا نع افارحنا مكحلا ةسايس يف دجنسف ةيومألا ةرتفلاب ًأدبن نيح

 ضرضعلا كلما ىلإ ةفالخلا نم مكحلا لوحت اهملاعم زربأ « نيدشارلا ءافلخلا ةرتف يف تقبط

 كلملا يتأي مث اماع نوثالث يدعب ةفالغلا » : - ملسو هيلع هللا يلص - لوسرلا ربخأ امك
 . ٠ ضوضعلا

 صنلا ءاج دقف « ةيمالسإلا ةلودلا يف مكحلا لكش ددحجم صن دجوي ال هنآ حيحص

 : هللا لرنأ |بب مكحلاو « يروشلا : نييسيئر نيرمآ ىلع

 .٩ ه مهنیب يروش مهرمآو
 ") .  رمآلا يف مهرواشو #

 ٩چ نورفاکلا مه كئلوأف هللا لزنآ مب محي م نمو
 ام ضعب نع كونتفي نآ مهرذحاو مهءاوهأ عبتتالو هللا لزنآ اب مهنيب مكحا نآو

 “) كيلإ هللا لزنآ
 ىلإ ؟ ةددح ةدمل مأ ةايحلا يدم ؟ كلم مأ ةفالخ : مكحلا لكش ددحي صن دري م نكلو

 . قيبطتلا دنع ةملسملا ةمألا داهتجال اهرمآ كرت يتلا ةيئارجإلا تاليصفتلا نم كلذ ريغ

 ةيمأ ينب دهع يف عقوو - ملسو هيلع هللا لص - لوسرلا ثيدح هيلع صن يذلا نكلو

 )٧( يروشلا ةروس (۲) . يذمرتلاو دمحآ هاور :۳۸ .

 )۳( نارمع لآ ةروس : ۱٥۹ )٤( ةدئاملا ةروسس :٤٤ .

 . 44۹ : ةدئاأملا ةروس ( ) ١
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 نم ريبعتلا هب يحوي اهب « « ضوضعلا كلم ا » ىلإ ةفالخلا نم مكحلا لاقتنا وه - لعفلاب
 . سانلا ىلع ملاظملا عوقو

 ةايح يف هرارقتسا مث « الوأ رييغتلا اذه ثودح ىلإ تدآ يتلا لماوعلا ةسارد نم دبالو

 كلذ وأ - رييغتلا كلذ ببسب يهتنا دق مالسإلا نأب معزلا نكلو . . كلذ دعب نيملسملا

 . دصق ريخب وأ دصقب ارثك هيف غلابم « ةقيقحلل فلاخ معز - فارحنالا

 'هجو ىلع فارحنالا اذه مجح يف ايناث رظننل مث « هثودح بابسأ يف الوآ رظننلف
 . ديدحستلا

 هللا يضر نامثع لتقمب تهتناو « ًابس نب هللا دبع اهثدحآ يتلا ةنتفلا نأ حضاولا نم

 ىلإ جرحملا مهريكفت مهعفد نيذلا جراوخلا روهظو « ةيواعمو ىلع نيب عازنلا مايق مث « هنع

 اهديزيس ناك لب ) ! ةلكشملا لحيس كلذ ناك انأك « اعيمج عازنلا فارطأ لتق ةلواح

 هللا لص - هللا لوسر هفصو يذلا ماظنلا اذه نيكمتلا بابسآ نم ناك كلذ لك (! اديقعت

 اون يتح اغينع ازه نيملسملا نادجو ةنتفلا تزه دقف ٠ ضوضع كلم هنآب- ملسو هيلع

 ىلع ولو « رارقتسالا ىلإ ملسملا عمتجملا دوعي نأو ‹ ةروص ةيأ ىلع عارصلا يهتني نأ
 ةلجأ نم اقيرف تعد يتلا بابسألا نم اذه ناكو « ةعيفرلا ةيمالسإلا لثملا ضعب باسح
 ‹ ةيواحم وآ ايلع نيديؤم عارصلا يف لوخدلا اوشاحتي نأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا

 . همسي نأ نم الدب عارصلا ةدح نم مهلخدت ديزي نأ ةيشحخ

 دق هلك خيراتلا يف هتعرس يف هل ليثمال يذلا - يمالسإلا حتفلا ناك رخأ بناج نمو

 قمعتلا ةصرف دعب اه حتي مل « اه دادعال ةيرشب التكو « اهلمكأب ابوعش مالسإلا يف لخدأ

 ثُم ىلع ةصيرح اهلعجت يتلا « بناوجلا ةلماكتملا ةيمالسإلا ةيبرتلا يقلت وأ « مالسإلا يف
 . اهيف طرفتال ةعيفرلا مالسإلا

 ‹ ةروص ةيأ ىلع اهئافطإ يف ةبغرلاو ةنتفلا عاستا نم فوخللا : اعم نالماعلا ناذه

 يومألا مكجلل انكم ناذللا امه « مالسإلاب سانلا نم ريبكلا ددعلا دهع ةثادحو
 ‹ ةنتفلا اهتثدحأ يتلا ةعبأوزلا رقتست نأ دعب ضورفملا ناك دقف . . الإو . ضوضعلا

 لثملا ضعبب - اتقؤم - ةيحضتلاب نوضري مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا تلعج يتلاو
 مهتايح نوملسملا فنآأتسي نآ ضورفملا ناك . . رارقتسالا ليبس يف ةعيفرلا ةيمالسإلا
 . نيدشارلا ءافلخلا مايأ اهوسرام يثلا ةعيفرلا ةيمالسإلا

 حيحصت ىلع .هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع سماخلا دشارلا ةفيللا لمع دقلو
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 ‹نيدشارلا ءافلخلا نمز اهيلع تناك يتلا ةعيفرلا ةيلاثملا ةروصلا ىلإ اهب عوجرلاو « عاضوألا

 ارح ارايتخا مهمامإ اوراتخيل سانلل رمألا درو « هقبس نم هثرو يذلا مكحلا نع لزانتق
 ةفالغلا تاس نم هيف اوأر ال عاجإلاب سانلا هراتحخاف . . ديقالو اهيف هاركإ ال ةرح ةعييب

 ء ابباحصأ ىلإ ملاظملا هدرو « دشارلا ةفيلخلا تافرصت اوقيطي | نييومألا نكلو . ةدشارلا

 اوقوذ : ضعبل مهضعب لاقو « كلملا ناطلسب هيلع اولوتسا دق اوناك ام مه مهديرجتو
 ةرهاصملاب يهتني هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع بسن ناك نأ ! باطخلا لآل مكجيوزت ةبغم

 !! باطخل ا لآ لإ

 ‹« حيحصتلا ةيلمع رارمتسا نود الثاح هقيرط يف « ضوضعلا كلملا » رمتسا اذكهو

 لخاد يف نوعبقي سانلا ةرهج لعج نيضرتعملاو نيضراعملل ةفينعلا ةلماعلا تلظو

 . طاشنلا ناولأ نم هريغ ىلإ نوفرصنيو « ةسايسلاب لاغتشالا» نوكرتيو « مهسفنأ

 تناك ايأ « ةسايسلا ملاع يف نافارحنا يومألا مكحلا نم عقو دق نوكي انه ىلإو
 مكحلا ماظنل ىلعألا جذومنلا رييغت وه لوألا . امجريربتل اهيلإ اودنتسا يتلا بابسألا

 كلملا لادبتساإو « ةفالخلا وهو « ةلماك مالسإلا حور هيف لثمتت يذلا « يمالسإلا

 هرمأو « مكاحلا لاعأ ةبقارم نع ةوقلاب سانلا تاكسإ ةلواح يناثلاو « هب ضوضعلا
 ‹ نأشلا اذه يف يمالسإلا مهبجاو ءادأ نع فنعلاب مهفرصو « ركنملا نع هيو فورعملاب

 يعارلا نيب ةكرتشم ةمهم مكحلا ةيضق نأ وهو <« ةدشارلا ةفالخلا ةرتف يف هوملعت يذلا

 . ةيعرلا نود يعارلا هب لقتسي ارمآ تسيلو « ةيعرلاو
 ةيلاتلا دوهعلا يرن نيح نيفارحنالا نيذه ىلع تبترت يتلا راثآلا ةماسج ودبتو

  ةايح يف يسايسلا دادبتس الا نم نول رارقتسا ىلإ يدآ ام « ةررقم ٰيدابم ا(آك امهذحأت

 ذحخأي يتلا تارتفلا ادع [يف « ةيمالسإلا ةيسايسلا ةايحلا لوصأ نم لصأ هنآك نيملسملا

 ‹ اهبناج نم يعسب الو « ةمألا نم بلطب ال « مكاحلا نم يتاذ عفادب هارجم اهيف لدعلا

 يديأ ىلع ًاذخأال . ةطلسلا دعقم يف سلاجلا نم ليبن عوطتب ةيعرلا لاوحآ ميقتستو

 . "_ ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسر رمآ امك اًرطآ قحا ىلع مهرطأب الو « نيلاظلا

 ةايح يف يعقاولا قيبطتلا نأل « ةيمالسإلا ةيسايسلا ةيرظنلا » ةقيقح نيبت ةصصختم تاسارد ىلإ رمألا اذه جاتحي (1)

 هللا باتك نم ةيرظنلا لوصآ ذحؤت نأ يغبنيو . اهتقيقح ىلع اربثك يشغ دق ةدشارلا ةفالخللا ةرتف دعب نيملسملا

 . ةدشارلا ةفالخلا ةرتف نم ةحيحصلا اهتاقيبطت ذخؤتو - ملسو هيلع هللا لص - هلوسر ةئسو

 دواد وب هاور « ارصق هيلع مہنرصقتلو ارطأ قحا ىلع منرطأتل هديب يضن يذلاو » : مالسلاو ةالصلا هيلع لوقي (۲)

 . يذمرتلاو
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 ٠ يومألا دهعلا يف حوضوب رهظت مل نإ « ةمألا ةايح يف ةريطح راثا رمألا اذه ناك دقو

 يف راثآلا هذه نع ملكتنسو « يناثعلا دهعلا مث يسابعلا دهعلا يف حضوأ تناك دقف

 . ؟'باتكلا لوصف يف اہناکم

 كلذ . . ةيلاتلا دوهعلا يف ديازتت هتعقر تلظ مث نويومألا هيف عقو ثلاث فارحنا تمثو

 . لالا تيب يف ةحبحبلا وه

 لام تیب نم ادحاو امهرد ذخای نآ هدلخ يف رودیال هنع هللا يضر رکب وبآ ناک دقل

 رمألا هيلوت ةحيبص هوأر نيح « هيلع شيعي اليثض ابتار نوملسملا هل لعج يتح « نيملسملا
 رمأالا اذه نإ هل اولاقف !! شيغأل بسكتأ : لاقف !؟ نيآ ىلإ : هولأسف قوسلا ىلإ ابهاذ

 اواعجف اورواشتف 1؟ شيعأ ممو : ةيفاصلا ةرهاطلا هسفن ةءارب يف لاقف ! كاذ عم حلصيال

 . ليتضلا بتارلا كلذ هل

 لک توق نم هجوز هل ترفو الف « هلهآو هسفن ىلع دتشي - هنع هللا يضر  رمع ناکو

 يهف اهريفوت تعطتسا تمدام : امه لاق « عوبسألا ةيابن يف ةريطف اهب هل تعنص ةلضف موي

 ! لالا تیب ىلإ ادر . . ةدايز

 ملف « ةصاخلا هتعفنل الو هسفنل ال « لالا ضعب يف هنع هللا يضر ناثع حبحبت الو

 فولألا تائمو فولألا كلمي ناك يذلا وهو « تاهيرد نم رثكأ لتق موي هتيب يف نکی

 ناوضر ةباحصلا رعاشم تراث « هابرق يوذ ضعبب ارب ناك انإو « هللا ليبس يف اهلك اهقفنآ

 ف هؤ نيخشلا نيس داعأ تع هلا ضر لم ءا اذإ يح . . كلذ يف هوبتاعو مهيلع هللا

 اولاقف ‹ ةميدق ةفيطق هيلعو ةفوكلا يف اموي هباحصأ هآر . . نيملسملا لاومآ ىلع صرحلا
 نإ ! اثيش مكؤزرأ ام هللاو : هنع هللا يضر لاقف « لام لا تیب نم كيلع عسو دق هللا نإ :هل

 ! ةنيدملا نم اهب تجرح يتفيطق الإ يه
 راصنألا ءارشل نيملسملا لام تيب نم قافنإللا مهسفنأل اوحابأ دقف نويومألا امآ

 نم قافنإلا هللا لعج دقو ! بولقلا فيلات باب نم هنأب كلذ نيلوأتم ٠ كلملا تيبثتو

 ! هل نيكمتلاو مكاحلا تيبلا دييأتل ال « مالسإال بولقلا فيلأتل :اكزلا

 . يومألا دهعلا يف تعقو يتلا تافارحنالا لمجم كلت

 . ريذاحع ةدع نم ةنيب ىلع نوكن نآ يغبثي ةرتفلا هذه ةباتك ديعن نيح اننكلو

 . كلذك مزال باتكلا اذه يف انه ثيدحلاو . « رصاعملا انعقاو » باتك يف راثألا هذه ضعب نع تثدحت ) ١(
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 ديأب بوتكم ةرتفلا هذه نع انتاسارد ينو انسرادم يف هلوادتنام مظحم نأ لوألا روذحملا

 ءافخإو « اهزاربإو مهئاطخأ ميسجتو « ةيمأ ينب ىلع عينشتلا لوألا اهم « ةيأبس وآ ةيعيش

 نم اأ اهضرعيو « ريخلا نم اهيف ايب بهذي ايوتلم اريسفت اهريسفت وآ تانسحلا
 ! تائيسلا

 صيحمتل « نيثّدحملا جهنم عابتا وه - قباسلا لصفلا يف انرشأ اك - رمألا اذه جالعو

 حاتيام ردقب ةيفاصلا قتاقحلا ىلإ لوصولل ‹ ةيوتللاو ةفيعضلاو ةسوسدملا تاياورلا
 : نيدلا اذه لوصأ نم لصأ يه يتلا ةيملعلا ةديحلاب مزتلملا ملسملا خرؤملل

 هنع ناك كثلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عملا نإ « ملع هب كل سيلام فقتالو#
 ۔ )هال وقسم

 مهيلإ ةهجوملا مهتلا لك يفنب ةيمأ ينب نع عافدلا ةلواع وه لباقملا يف يناثلا روذحملاو

 داهتجلالا نم دبالو « ةلهو لوأل ةلطاب يهف نييسايسلا موصخل ا نم ةهجوم انآ ساس ىلع
 ! اهسکع تابثإ و اهضحد يف

 : هيلإ ةراشإلا تقبس يذلا ينابرلا جهنملل فلاغ _ الوآ - هنأ كلسملا اذه يف روذحملاو

 نيدلاولا وآ مكسفنآ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نیذلا اأ ایل

 . "ا نيبرقألاو
 ةلباق ريغ ةعيفرلا هلثم نأب مالسإلا ماہتا وه دشأ روذح يف انعقوي نأ كاشوي ايناث وه مث

 يوعد يهو ! يلمعلا عقاولا ةهجاومل اهنع ديحن نأ دبال اننأو < عقاولا ملاع يف قيبطتلل

 يف نوفقي نيذلا نيضراعملاب ليكنتلاو سانلاب ملاظملا عاقيإل ادنس ةاغطلا اهذختي نآ رسيأام

 مهملظو مهدادیتسا هجو

 . عبتي نأ قحآ قحلا نإ

 انل نیہ ن هتمهم ریسفتلاف . لعفلاب ثدح امل اریربت نوکی نأل الباق ریسفت لک سیلو
 ثدحلا تهجو يتلا لماوعلا انل نيبيو « هب ثدح يذلا وحبنلا ىلع رمألا ثدح فيك

 نوكي الف ريربتلا امأ . سوفنلا ءاوهآ نم تناك مآ ةرهاق يوق تناكآ ءاوس « هتهجو

 . سوفنلا ءاوهأو ةدسافلا تالي وأتلا هرابتعا نم طقسي نيح الإ احيحص

 . . ريربتلاو ريسفتلا نيب قرفلا حضوي اطسبم الاثم برضنلو

 .۳۷ : ءارسإلا ةروس(١)
 . ۵ :ءاسنل ا ةروس (۲)
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 لوصولل يعسي وهو هقيرط يف فقو وأ هسفان هنأل انالف هرکی ناک انالف نإ لوقن نیح

 ٠ ثدحلا رسفن نحنف « هب شطب ةطلسلا زكرم ىلإ لوصولا يف حجن ملف « نيعم فده ىلإ
 اذه نم لعجنال - خيراتلل يمالسإلا ريسفتلا يف _ اننكلو . هتهجو يتلا لماوعلا نيبنو

 هلوق يه ةيمالسإلا ميقلا نم « ةميق » ريربتلا اذهب فلاخن اننأل ٠ شطبلل اري ربتريسفتلا

 : لزنملا هباتك يف يلاعت

 . “ يوقتلل برقأ وه اولدعا . اولدعت الآ ىلع موق نآنش مكنمرجي الو $

 هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابعاي # : يسدقلا ثيدحلا يف يلاعت هلوقو
 . چ اوملاظت الف مکنیب امرحم

 ناويحلا نع هللا هزيم دق ناسنإلا نآ يه ةيمالسإلا ميقلا نم يرخآ «ةميق » طقسن |ك

 هللا اهابس يتلا ةينابرلا طباوضلاب اهطبضيو « هءاوهأ هب حبكي يسفن زاهجب هدوز نأب
 : اهنع لاقو « ادودح-»

 . 4 اهودتعت الف هللا دودح كلت #

 . 0ه اهوبرقت الف هللا دودح كلت #

 : اهمازتلاب هسفن ةيكزتو طباوضلا هذهب همازتلا يدم ناسنأإلا ةيناسنإ سايقم لعجو

 نم باخ دقو « اهاکز نم حلفآ دق < اهاوقتو اهروجف اهمملأف اهاوسامو سفنو #
 , ° چ اهاسد

 وآ - مازتلالاب اهرودب ةطبترملا « ةيسدتلا وآ ةيكزتلا هذه اطبترم يورحلألا ءازجلا لعجو

 : ةينابرلا طباوضلاب - مازتلالا مدع
 ماقم فاح نم امأو . يوألا يه ميحجلا نإف < ايندلا ةايحلا رثآو « يغط نم امأف

 , °”  يوأم ا يه ةنجلا نإف « يوملا نع سفنلا ينو هبر
 لعفي اک « ریربت هنأ ىلع ریسفت لک ذخآن نیح اهطقسن « ةيمالسإ ريياعم اهلك كلتو

 ةيحورلا ميقلا طقسي امهالكو «(يلاربيللا ) يبرخلا ريسفتلاو ٠ خيراتلل يداملا ريسفتلا

 ريسفتلا سانلل مدقن نحنو هاشاحتن نأ بجي رمآ وهو « هباسح نم ةيقالحأالا ميقلاو

 . ملسم هجرخآ (۲) . ۸ : ةدئاملا ةروس (

 . ۱۸۷ : ةرقبلا ةروس )٤( . ۲۲۹ : ةرقبلا ةروس (۳)

 . ۳۷-٤١ : تاعزانلا ةروس () . ٠١.۷ : سمشلا ةروس )٥(
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 . ةماع ةيرشبلا خيرات وأ مالسإلا خيراتب قلعتي ايف ءاوس خيراتلل يمالسإلا

 لایعأ نم اریثک رربنو رسفن نآ عیطتسن اننآ اعیج طباوضلا كلتب مزتلن نيح دجنسو
 لك رربن نأ عيطتسنال ادكلو . مهسفنآ يف يوه اهيوشتب نويثبسلاو ةعيشلا ماق يتلا ةيواعم
 . ةليصأ ةيمالسإ ميق ىلع ينجن ن نود « ةيواعم هلعفام

 امهاتلكف . . هتربتو هنع عافدلا يف ةوهشالو « ةيواعم حيرجت يف ةوهش ةيضقلا تسيلو

 . قيرطلا نع يح
 ايدؤيل لزن يتلا ةلاسرلاو « هريياعمو هميقو نيدلا اذه ةبجاولا ةنامألا يه ةيضقلا اهنإ

 ٠ . سانلا ةايح يف

 رثكأ صرحنلف نكلو « ميركتلا نوقحتسي نيذلا صاخشألا ميركت ىلع صرحنلف

 . قيبطتلا يف عقي فارحنا يأل هضفرو « هتعفرو نيدلا اذه ءاقن نايب ىلع

 نم ءاشي نمل هتمحر عساوب هللا رفغیو "€ ءاطح مدآ ينب لك 3 . . . نوئطخب رشہلاو

 يف فرحني وأ ْيطخي نل ةلماجم يول ال ةتباث هريياعمو نيدلا دعارق لظت نكلو « هدابع
 . قيبطتلا

 ةرورضلاب قبطنيإال هفورظو ةيواعم صخش ىلع قبطنيام نأ ركذتن نأ انيلع بجي هنإ مث

 ‹ ةيمأ ينب ماكح ةيقب ىلع كلذك ةرورضلاب قبطني الو ! "” هفورظو ديزي صخش ىلع

 ةيمأ ينب ماكح لكل ةثربت ةداهش هضعب وأ هلك هيلإ بسنامت ةيواعم ةءارب حبصت ثيحب

 ءاج يتلا ةئتفلا فورظ نأل نكلو « هريغ وأ ديزي نود ةيواعم لماجن ادنأل ال ! ةيعبتلاب
 ةيواعم تافرصت ألو « نورحلآلا اهيف ءاج يتلا يبسللا رارقتسالا فورظ ريغ ةيواعم اهيف

 دشارلا ةفيلخلا ادع ايف <« هوفلخ نم تافرصت نم مالسإلا طباوضب طابضنالا ىلإ برقآ

 ! مالسإلا طباوضب هكسمت ةدشل اعرذ هب اوقاض ينذلا « هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع

 ام مم رربيال مهريغ نم ةسايسلا رومأ يف ةكنح رثكآ مهمومع يف ةيمأ ينب ماكح نوكو
 . ةاباع الو لماحت الب مهخيرات بتكي نأ يغبني اذكهو ! مالسإلا قح يف هب اوأطحخأ

FF 

 )١( خيراتلل يمالسإلا ريسفتلا لوح * باتك يف تدش نإ كلذ ليصفت رظنا < .

 ) )۲هيلإ ةراشإلا ثقبس .
 ) )۳نوديري امن یرہ دیزی نب مهم اعانتقا ال ؛ دهعلل ايلو هل ةيواعم رايتخا ریربتل ديزي نع سانلا نم ردك حفادی

 ! هنم هتئربت
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 يف عقو يذلا فارحنالل يقيقحلا مجحل ا وه ارثك هيلع زيكرتلا بجي يذلا رمألا نآ ىلع
 . عقاولا ملاع يف نيدلا اذه ةقيقح نم يقبام ىلإ سايقلاب ةيمأ ينب دهع

 نآ هدافم « دصق ریغو دصق نع مسج اهو - لبق نم ارارم انرشأ اک - كانه نإ
 وهو | نيدلا اذه ىلع يضق دق - هدعب ايع الضف - ةيمأ ينب دهع يف عقو يذلا فارحنالا

 هذه ىلإ ضرألا يف اًيقاب لازام نيدلا اذه نأ عقاولا هلوقيام طسبأو ! عقاولا هبذكي ٌمْهَو

 ىلع انرق رشع ةعبرأب ةيمأ ينب تافارحنا عوقو دعب - ةيمالسإلا ةوحصلا ليلدب - ةظحللا

 ! بيرقتلا هجو
 . . يفكت عقاولا ةداهشو

 يقب ام ىلإ سايقلاب فارحنالا كلذ مجح ديدحت ةلواحس وه انه هديرن يذلا نكلو

 . ةروصلا نم ايلس
 هيلع هللا لص - هللا لوسر دهع ىلع تناك يتلا ةورذلا نع طوبه كش نود ثدح دقل

 بابسأ دحأ هتاذ وه ةورذلا كلت نع طوبا اذهو . هدعب نم نيدشارلا ءافلخلاو - ملسو
 ! نيحلا كلذ ذنم يهتنا دق مالسإلا نآ نم سانلا ضعب ناهذأ يف دسجتي يذلا مهولا

 يف مودت نآ ضرتفي نکی مل - اھتعور لکب-ةورذلا كلت نأ ءدٻ يڏ ٰيداب ررقن نأ بحنف

 ةالصلا هيلع هصخشب هدوجو نأل < ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر دعب ارثك ضرالا
 ‹ كلذك اهيف اهم الماع ناك ةديدحلا ةأشنلا رثآ نأ اك « اهيف اهم الماع ناك مالسلاو
 !٩۱ نامودیالو ناررکتیال - ا(مھتعیبطب  نالماع امو

 ال اعوطت اهيلإ عفترا دق ةورذلا كلت ىلإ عفترا يذلا ليجلا نأ كلذك ررقن نأ بحنو
 ناك نإو ‹ اضرف ةقهاشلا ممقلا كلت ىلإ اوعفتري نأ رشبلا ىلع ضرفي م هللا نأو « افيلكت
 ذحخأ هنأب ةورذلا كلت ىلإ ديرفلا ليحل ا كلذ عفترا انإو . دیکأت لکب كلذ مهیلإ ببح دق

 . افيلكت ال اعوطت هسفن اهب مزلآو « ضورف اخأك تابحتسملاو تابودنملا
 . . كلذ حضوت يتلا ةلثمأالا ضعب برضنو

 ٠١ ي ةوخإ نونمؤملا امنإ  هنأش لج لاقف ضعبل مهضعب نينمؤلا هوخأ هللا ررق دقل
 كلذ قوفام كرتو « ةاكزلا قيرط نع اضرف نيرداقلا ريغو نيرداقلا نيب لفاكتلا ضرفو
 ولو مهسفنآ ىلع نورثؤيو # : مهيف هللا لاق نيذلا امأ . سفنلا هب دوجتام ردقب جوطتلل

 . « رصاعملا انعقاو ١ باتك نم ٠ ديرفلا ليحلا ىلإ ةرظن » لصف تئش نإ عجار ۲

 ۹ : تارجحلا ةروس (۲)
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 ‹ نيرداقلا عوطت نم ىلعأ ةجردب مهسفنأ دنع نم اوعوطت دقف “€ ةصاصحخ مب ناك

 يف موك عم مهسفنآ ىلع اورثآ لب « مهسفنأل اوفكتسا نأ دعب ةعس نع اوعوطتي م مهف
 نم دحأ ىلع هللا اهضرتفي لو « سانلا لك اهيلع ردقيال ةمق كلتو « ةصاصحخ ةلاح

 ! سانلا

 (هنيبو ‹ نيب مارحلاو نيب لالحلا » نآ  ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسر ررقو
 عقي نأ كشوآ يمحلا لوح ماح نمو « هنيدل ًاربتسا دقف تاهبشلا ىقتا نمف « تاہباشتم

 ةعست كرتن انك ١ : مهسفنأ نع اولاق نيذلا امآ . تاهبشلا ءاقتا ىلإ نيملسملا هجوف "« هيف

 الو هللا هضرفي مل اب مهسفنأ دنع نم اوعوطت دقف « مارا يق عقن نأ ةفاخ لالحلا راشعأ

 . هاضرو هترفغم يف ابحو هللا ىلإ ابرقت « هلوسر
 كلذ يضتقمب ادحأ بساحنال انكلو . . ديرفلا ليجلا كلذ درفت هلاثمأو كاذو اذمو

 ماكحلا نم مهريغ الو نامثع لآ الو سابعلا ينب الو ةيمأ ينب بساحنالو . ليبتلا عوطتلا

 ىلع ناك « ةورذلا دهع يف ملسملا عمتجملا يف دارفأ اهيلإ لصو يتلا ةقهاشلا ممقلا كلتب

 ‹« اضرف مهيلع هللا هضرف ايب مهبساحن امنإ . مهيلع هللا ناوضر نودشارلا ءافلخلا مهسأر

 ذخاؤيو ءاشي نمل هناحبس رقغيف ‹ ةمايقلا موي هللا مام هنع نولءاسي ابنذ هنع لوكنلا لعجو

 . ءاشي نم

 مهبساحن نكلو « هنع هللا يضر رمع لدعب - مهريغ الو - ةيمآ ينب بساحنال اننآ يأ

 ءافلخلا ةفعب مهذحاۇنالو . اهنع هللا يضريال ملاظم نم « ضوضعلا كلملا » يف عقو اهب

 مهوأتب مهذحخاؤن نكلو « نيملسملا لام تيب عم لماعتلا يف ةسمخللا - نيدشارلا

 هللا ررق اهنيب مهصاخشألو مهمكح سانلا بولق فيلأتل لاملا تيب نم قافنإللا يف دسافلا

 نيضراعملا لك برضب مهذحاؤنو . مالسإالل بولقلا فيلأتل ةاكزلا نم قافنإإلا نوكي نأ

 مكحلا ىلإ نوعسيإالو ةيمآ ينب تافلاخم ىلع نوجتحجي نيضراعملا ضعب ناك نيب ٠ فنعلاب

 نع ةيمأ ينب لودع وه رمألل حيحصلا جالعلا ناكو « ناطلسلا نع ةيمآ ينب ةحازإ درجمل

 . ءاطحألا كلت ىلع اوجتحا نيذلا نيضراعملا برضال مهئاطحأ

 . ناخيشلا هجرحآ ( ۲ )

 ليللا يف سلجي ناك دقف . لالا تيب هاجت ةيساسحل ا ديدش هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع دشارلا ةفيلئلا ناك ( ۳ )

 هثدحي ءاج هنآ نيبت الف « هثدحي هنبا هيلع لحخدف « لالا تيب نم ةعمشب ءاضتساإ دقو نيملسملا جئاوح ءاضقل

 !! صاخ رمآ يف كلهتستال يكل ةعمشلا افطآ صاح رمأ يف
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 وه اهنإ « افارحنا هتاذ يف ربتعيال يلوألا ةورذلا يوتسم نع طوبملا نأ نذإ لوقلا ةصالح
 ةأشنلا رثأ يهتني نأ دعبو - ملسو هيلع هللا يلص - لوسرلا ةبيغ دعب عقوتملا يعيبطلا رمألا

 ء ضرألا نم مالسإلا ءاهتنا ىلإ كلذك طوبملا كلذ يدؤيالو « سانلا سوفن يف ةديدحجلا

 هيلع ديزيالو اضرف هللا هضرف اب مزتلي يذلا يآ - مالسإال يداعلا يوتسملا يف هللا لعج دقف

 يلهاج ماظن يأ نم ققحتتيال اهب « هب اومزتلاو هوعبتا مهنأ ول اعيج ضزألا لهآ ةداعس
 . ةنحلا وه ةرحألا يف هءازج لعجو « ضرألا يف هقيبطت يرجم

 يوتسملا اذه نع فارحنالا وه - انفلسأ اك  مهريغو ةيمآ ونب هيلع ذخاؤي يذلا انإو
 قيبطتلا يف هرثأ امو ؟ همجح ايف « لعفلاب فارحنالا اذه ثدح دقو . هنع اوطبه اذإ مزلملا

 ؟ ةيمآ ينب دهع ىلع مالسإال يعقاولا
 ينب دهع يف تمت يتلا ‹ ضزألا يف يمالسإلا حايسنالا ةكرح طقف لجسن نأ يفكي

 !! نيدشارلا ءافلخلا دهع دعب يهتنا دق مالسإلا نآب مهو لك ضحدنل « ةيمآ

 اذهب اهيلإ رظنلا زوجيالو ٠ ضرالا يف عسوت درج تسيل يمالسإلا حتفلا ةكرح نإ
 . رابتعالا

 نم سانلل جارخإ ةكرح ربكأو « خيراتلا يف سانلل « ةياده » ةكرح ربكأ يه اهنإ

 عم هباشت درج ةلهو لوأل « نيفقثملا » سح يف مالكلا اذه ودبي دقو . رونلا ىلإ تاملظلا

 تناك ةيعسوتلا اهتكرح نأو < ضرألا يف ةراضحلا ترشن اپغآ «! يمظع ةلود ١ لک يوعد

 ! ةراضحلا كلت رشن لجأ نم

 . ةينوعرفلا ةيروطاربمإلا : ثيدحلاو ميدقلا يف « تايروطاربمإلا » خيرات يف نذإ رظننلف

 ةيروطاربمإلا . ةينامورلا ةيروطاربمإلا . ةيقينيفلا ةيروطاربمإلا . يروا ةيروطاربمإلا
 . ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا . . ةينيصلا ةيروطارميلا ةيدنها ةيروطاربمإلا . ةيسرافلا
 كلت رحآ ىلإ . . . ةيسورلا ةيروطارمإلا . ةيكيرمألا ةيروطاربمإلا . ةيسنرفلا ةيروطاربمإلا

 ضرالا خيرات اهب جعي يتلا ةيلهاجلا تايروطاربمإلا
 ؟ ضرألا يف ترشن اذامو ؟ هلوآ تماق فیک

 ةلودلا ةرطيسل مهعاضحخإو « مهلالذإو نيرحلآلا رهقو « ةوقلاب طلستلا ىلع اهمايق امأف
 فلتخمب اهنودميو « نيلتاقملا لاجرلاب انودمي مألا ةلودلا كلتل اًمدخ مهليوحتو < مالا

 رمأف « ءالذألا نيروهقملا نيعئاجملا باسح ىلع مختتو عبشتو يه شفتنتل تاريخا
 . . ءارملا لمثجي هبسحآال
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 ىلإ ترشنو « رضلا ضعب ترشن اأ يف كلذك ءارم الف ضرألا يف هترشن يذلا امآو

 الإ لمتشتال - ينابر جهنمب يدتېال يهو - اہتاذ يه ابتايح نال « داسفلا نم اريثک هبناج
 ! هيطعيال ءيشلا دقافو « هيف ايب حضني ءانإ لكو « داسفلا نم ريثكلاو ررخلا ضعب ىلع

 نأ دونف ! هانركذ يذلا مومعلا اذه نم ءانشتسا مويلا ةمئاقلا ةيبرغلا ةراضحلا ودبت دقلو

 نم « « ةراضحلا » كلت بحاص يذلا رامعتسالا عئاظف نم ناك اهب اهب نيعودخملا ركذن

 رخآ نأب كلذك مهركذن نأو ء اهلهأ لالذإو اهتاريخ بنو ةوقلاب بوعشلا يضارأ لالتحا
 نم ديدج عون الإ وه نإ « ديدحلا يملاعلا ماظنلا » يمسي يذلا «ةراضحلا هذه تازارفإ

 مكحتلل طيطختلا « هرثام » زربأ نمو ‹ ةفيعضلا لودلا ىلع ةيوقلا لودلا هسرامت نايخطلا

 اذه فازنتساب كلذو « ةمكحتتملا ةيوقلا ةيبرغلا لودلا باسح- لورتبلل ةجشنملا لودلا يف

 ينغ ةيغاطلا لودلا دادزت يكل ٠ لقأ رعسب قاوسألا يف هحرطو « رصقأ ةدم يف لورتبلا

 دادمإ كلذك هرثام نمو ! « ديدحلا يم اعلا ماظنلا » مساب اعايضو الذو ارقف ءارقفلا دادزيو

 ! نإودعلا دص ةيناكمإ نم ةيبرعلا لودلا نامرحو ناودعلا لثاسو لكب ليثارسإ

 ؟ ضرألا يف اورشن اذامف يراصنلاو دوهيلا نم ةقباسلا ةيوامسلا تالاسرلا باحصأ امأو

 ضزألا يف هرشن نوبحيال « ليئارسإ ينبب ةصاخ ةيبصع ىلإ مهنيد اولوح دقف دوهيلا امأف
 سلوب ذنمف يراصنلا امآو ! سانلا نم دحأ هيف مهكراشيال مه اصلاح هلإللا يقبي يكل

 ؟ اورشن ءيش يأف . عساو قاطن ىلع مهنيد رشن ىلإ نوعسي مهو
 نبا يسيع ىلع هللا هلرنآ يذلا ينابرلا نيدلا نم الدب اينثو انيد ءدب يذ داب اورشن دقل

 : هللا عم مالسلا هيلع ليربج سدقلا حورو يسيع هيف دبعي انید . میرم

 . 4 ميرم نبا حيسملا وه هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل #

 . 4 ةثالث ثلاث هللا نإ اولاق نيذلا رفك دقل #

 نم يل اًدابع اونوك سانلل لوقي مث ةوبنلاو مكحلاو باتكلا هللا هيتؤي نأ رشبل ناك ام #

 نآ مکرمآیالو . نوسردت متنک ابو باتکلا نوملعت متنک اب نیینابر اونوک نکلو هللا نود

 . ”4؟ نوملسم متنآ ذإ دعب رفكلاب مكرمأيآ . ابابرأ نييبنلاو ةكقالمل ا اوذخعتت

 هنع ًاشنف « هعفاودو دسحلا راقتحاو ايندلا ةايحلا لامهإو ةينابهرلا ىلإ وعدي انید اورشنو

 )١( ةدئاملا ةروس : ۷١ . ) )۲ةدئاملا ةروس :۷٣ .

 ) )۳نارمع لآ ةروس : ۷٩-۸۰٩ .
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 ذئاذل ىلع بابكنا : ًاوسآ لعف در هنع اشن مث ٠ ضزألا ةرابع لامهإ و ةايحلا ةعفد لطعت

 : ! ةايخا تايدامو دسحلا

 قح اهوعراهف « هللا ناوضر ءاختبا الإ ‹ مهيلع اهانبتكام « اهوعدتبا ةينابهرو . .#

 . 4 نوقساف مهنم ريثكو مهرجأ مهنم اونمآ نيذلا انيتآق « اهتیاعر

 ‹ ابابلا مهسأر ىلعو اهلاجرو ةسينكلا يف لثمتي يتونهك ماظن نيدلا كلذ عم ًاشنو

 ىلع رجحيو ركفلا يداعيو « ةايحلا يحاون عيج يف عشبلا نايغطلا نم اناولأ سراي

 ترحخأتف « يرظنلا وأ يبيرجتلا يملعلا ثحبلا نم مهعنميو ءالعلا دهطضيو «لقعلا

 ةدعبم ىلع ةايحلا ةماقإو داحلإلا يف لثمت < ًاوسآ لعف در ثدح مث « بناج لک يف ةايحلا

 ! نيدلا عم ءادع يق لب ‹ نيدلا نم

 داسفلا ترشنو « هلجأ نم تلزنام ريغ ىلإ ةسينكلا دي ىلع ءاسلا ةلاسر تلوحت اذكهو

 ةرتفلا يف وأ < سانلا ىلع اهناطلس سرامت تناك يتلا ةرتفلا يف ءاوس « حالصإلا نم الدب

 ! نيدلل عوضخلا اوضفرو اهناطلس ىلع سانلا اهيف بلقنا يتلا
 ريغ ايش . . خيراتلا يف اديرف ائيش ضرألا يف يمالسإلا حايسنالا ناك كلذ لباقم ينو

 دسفملا نايغطلا ريغو « ةثيدحلاو ةميدقلا تايلهاجلا هتسرام يذلا « يروطاربمإلا » عسوتلا

 . . ضرأالا يف عسوتت يهو ةفرحملا ةينأرصنلا هتسرام يذلا

 . لالضلا ناكم يف يدهلا نورشني نوملسملا ناك خيراتلا يف ةديرفلا ةكرحلا كلت يف

 ةفئازلا تايدوبعلا ناكم يف هلل ةحيحصلا ةيدوبعلا نورشني . مالظلا ناكم يف رونلا نورشدي

 .مهتيناسنإ مهيلإ نودريو « ضرألا يف نيدبعتسملا نوررحيو . ناثوألاو ةنهكلاو ماكحلل

 . «ناسنإلاب » قئاللا ناكملا ىلإ مهنوعفريو « ةعثاضلا

 لبق نم اهب ةيرشبلل دهعال لفاكتلاو حماستلاو ةوحألاو لدعلا نم ايق نورشدي اوناكو

 . مالسإلا ريغ يف دعب نم اهعآر الو
 اهباوبآ نوحتفي لب « مهسفنأل اهب نورثأتسيال « ةغاش ةلماش ةيقيقح ةراضح نورشنيو

 دوهيلاو « ابوروأ قرشو سلدنألا يف يراصنلا اهلظب لظتسي لب « ضزألا يف ملسم لكل
 وأ ملعتي نأ دارآ نم لكو « دنا يف رقبلا دابع نوينثولاو ٠ يمالسإلا ماعلا دالب فلعخ يف

 ٩٩ . . ناودع نود ةايحلا سرای

 . ۲۷ : دیدحلا ةروس (۱)

 « رضاحل او يضاملا نيب ديحوتلا ةمأ » لصف « رصاعملا ماعلا لاوحلال ةيمالسإ ةيؤر * باتك تشش نإ اذه يف رظتا (۲)
 . ۱۷۷ ص-١۱۳ ص خیراتلا نم تاحمل
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 ملو « ناطلسلاب اوعتمتيل اهولذتسي ملو « ةحوتفملا دالبلا تاريخ نوملسملا بهني
 . .اهلهأ ىلع مه ءالعتساو اهيلع « مهتدايس » رارمتسا اورربيل ةيندتم ةرحأتم اهيلع اوظفاحي
 اوب نإو . نيدلا يف ةوحخإ مهف اوباجتسا نإف - مالسإلا وهو - ريخلا ىلإ الوأ مهوعد نإ

 بولق ىلإ لصي نأ ءامسلا نم لزنملا ريخلل مهتمواقم مدع ىلع لدت ةيزج مهنم اوبلط
 ىلع دحأ هاركإل ال < لاتقلا حقي ذئدنعف كاذو اذه اوبأ نإف . . شبغ الب ايفاص سانلا

 ىلع سانلا ىلإ لصي نأ قحلا عنمت يتلا ٠ يوقلا زكارم » ةلازإل امنإ « مالسإلا قانتعا

 ف ارارحأ سانلا كرت « سوفنلا ىلع اهرثأت لازو « نايغطلا زكارم تليزأ اذإف . . هتقيقح
 . ۱ نوءاشیام نوقنتحپ < مالسإلا لظ

 لصف يه ةيعقاولا اهراثآو « اهصئاصخو « اهعفاود : يمالسإلا حتفلا ةكرح نإ
 نيقرشتسملا معازم ضحدل ةضافتساب جلاعي نأ دبال « يمالسإلا خيراتلا باتك يف يساسأ

 : ةنيعم ةيواز نم انه اهدرون انك نإو . . « برعلا نيخرؤملا 1 نم مهيلع ذملتتي نمو

 كرحتت نلف « هب كرحتت يتلا ةمألا سوفن يف يمالسإلا دوجولا قمع ىدم ىلع اهتلالد يه
 هب ةئلتمم ريغ وأ « هنم ةيواخ اهسفن يهو ةرثؤملا ةلاعفلا ةعيرسلا ةعساولا ةكرح-ا هذه ةمأ هب

 ! اهقاعأ يتح

 نإ لاق نم لوق - هتشاشه طرفل _ نآشلا اذه يف نيضرغملا يواعد نم طقسيام لوأو

 عفاودلا هعفدت يذلا نإ ! يمالسإلا حتفلا ةكرح تعفد يتلا يه ةيداصتقالا عفاودلا

 هحالس يقلأ اوملسأ نإف ! مالسإلا ىلإ- مهوعديام لوأ - سانلا وعديل جرخيال ةيداصتقالا

 يذلا ينابرلا ريخ ا يف هوكراشيل مالسإلا ميلاعت مهملعي ذخآو ! هاحخأخألا قناعي اك مهقناعو

 ! خيراتلا ىلع بذكلا نورتفي مك ! مهحيو ! هيلإ هللا هاده

 نأ نكميال ةكرحلا هذه نآ يه ةمهم ةقيقح يقبتو . . اعابت ىرحألا يواعدلا طقستو

 يتح نيدلا اذهب ةئلتم ةمآ نع ةرداص نوكت نآ الإ لعفلاب اهتذخأ يتلا ابتروص ذحخأت

 انرشأ دقف . . ضرألا قافآ يف هرشن يف ةبغار « هيف ةبغار « هب ةنمؤم « هيلع ةصيرح اهقايعأ
 ..بئاجعلا نم ةكرحلا هذه يق ثدحام رسفتال اهدحو « ةوقلا » نآ ىلإ باتك نم رثكأ يف

 يضاملا نيب ديحوتلا ةمأ * لصف نم ٠٠۳ - ٠١۳ ص افنآ اهيلإ راشملا تاحفصلا نيب نم تاذلاب عجار (۱)

 . ةرضاحلاو

 ريغ « مه اوقأل نوبصعتيو ‹ مهنع نولقني ء نيدلا اذه ءادعأ ىلع « نوملسم » نوحخرؤم لملتتي نأ هل فسؤي ام (۲ )

 . ! مومسلا نم ءالؤه هشبي ايب نیرعاش
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 هتعنصام عنصت ملف « ضرألا يف عسوتلل اهتوق ضزألا يف ةيغاطلا يوقلا تمدختسا مكف

 : ضرالا حتفي نأ نكمي - عضوم نم رثكأ يف تلق امك - فيسلا نإ ! ةيمالسإلا ةكرحلا
 يف عسوتلا درج نكي مل يمالسإلا حتفلا ةكرح يف ثدح يذلاو ! بولقلا حتفيال هنکلو

 ةخل ذاختا  راطقألا نم ريثك يف - ناكو « مالسإلا قنتعتل بولقلا حتف ناك انإ ٠ ضزألا

 نم لبق نم هلمعتست تناكام ةحوتفملا بوعشلا نايسنو « « ةيموق » ةغل ديدحلا نيدلا

 ! هاركإ رغب . . مهنيد ىلع اوقب نيذلا يتح ! تاغللا

 ماع يف هتسرامو « نيدلا اذهب ناميإلا ينعمب « اقح نيملسم نوحتافلا نكي مل ول

 حتفلا يف بئاجعلا هذه تثدحام « ةكرحو اكولسو ةديقع هنم نكمتلاو «عقاولا

 . يمالسإلا

 اددع ربكألا يه نكت م نايحألا بلاغ يف اإ . . اهعاذ ةوقلا هذہم قتلعتي رحخآ رمأو

 نيذلأ بناج « رحآلا بناجلا يف ةربنلاو ةدعلاو ددعلا ناك اهنإ . . ةيبرح ةربحو ةدعو

 بناج يف - يدام ريغ  رخأ رصنع كانه نكي مل ولف ! نيملسملا «ةوق » مامأ اومزہغا

 مهنوقوفي اك « برحلا نونف يف ممنوقوفي نيذلا مهئادعأ ىلع بلغتلا نم اونكعتام نيغافلا

 . بولقلا المت يتلا ةيحلا ةديقعلا وه رصنعلا كلذ . ءاوس ةدعلاو ددعلا يف

 ينب تافارحنا نإ لوقت يتلا يواعدلا هجو يف انه اهيلع زكرن يتلا ةلالدلا يه هذهو

 اليوط اهدنع فقن نأ يغبني ةطقن كلتو !دهملا يف دعب وهو نيدلا اذه ىلع تضق ةيمأ

 . نيساردلا سوفن يف اهموقن يتح
 ةفالخلا دعب يهتنا دق مالسإلا نأب ثيبخلا ءاحيإلا كلذ مهسح نم يغلن نأ يغبني

 ةقدبو ةلماك ةنامأب يمالسإللا عقاولا ضرعب كلذ نوكيو . دوجو هل دعي لو ةدشارلا

 باسح « باسحل اب انل نیبتیسو . دحاو تقو يف اعم هتاماقتساو هتافارحناب « كلذك

 دوجو مغر ادج ةمخض ةيقبتملا ةليصحلا نأ تاماقتسالا عومجمو تافارحنالا عومجم

 ‹ هتماخضو نيدلا اذه ةمظع ريدقتل ةحناس ةصرف يلاتلاب اذه نوكيو . فارحنالا

 هنم يقبت مت ةيومألا ةلودلا هتثتجا ام اهنم ٌتَّدْبَح ثيحب « اهقمعتو ةبرتلا يف هروذج ةلاصأو
 لكب ضرألا يف نيدلا رشنل يعست يتلا ةيويحلا كلت يقبتو « ةمخضلا ةليصحلا هذه

 ءانثآ يف ءاوس « تاذلاب يومألا دهعلا يف نوملسملا اهب ماق يتلا ةساحلاو قفدتلاو رارصإلا

 برخغملا يف اهرارمتسإو قرشملا يف مهتلود ءاهتنا دعب وأ « قرشملا يف مكحلاب مهمايق

 . . عضوم نم رثكأ يف ابروأ بونج اهماحتقاو « كلذ دعب سلدنألاو

1١ 



 نم ةثيبخلا ةروطسألا كلت درطو ينعملا اذه ىلع ديكأتلا دعب - هتاذ تقولا يق يغبنيو

 نأ يغبنيو . تافارحنا اهنإ . نييومألا نم تعقو يتلا تافارحنالا نم نؤهن الآ ناهذألا

 ‹ اهتاذ ةيمالسإلا ميقلا نم نيوهت وه اهرمآ نم نيوهت لكو . تافارحنا انآ انسح يف لظي
 . . نيدلا اذه دهشت ةئيضو ةعصان يعقاولا قيبطتلا يف اهئاقب ةرورضو

 ةقيقحلا هتاذ تقولا يف مزتلت يتلا « ةفداهلا انتسارد يف اتل مزال يوبرت سرد اڏهو

 . فييزت ريخب ةلماك ةيملعلا
# FH FF 

 يف ةيمآ ينب تافارحنا نع رظنلا فرصب « يمالسإلا عمتجملا » ىلع ةرظن قلنلو
 ؟ رخت مكو ؟ ریغت له . . قيبطتلا

 يف نيدشارلا ءافلخلا دهع يف يمالسإلا عمتجملا اب انفصو يتلا تاسلا ىلإ دعنلو

 . . ديرفلا ليجلا كلذ نم دعبلا وأ برقلا يدم يرنل « قباسلا لصفلا

 ميلاعتل قبطم « رحأآلا مويلاو هللاب ناميإلا قيمع « ملسم عمتجم - همومع يف  هنإ انلق

 . خيراتلا يف عمتجم يآ يف عقو يصاعملا نم ردق لقآبو « مازتلاو ةحضاإو ةيدجب مالسإلا

 ةمأ .. « ةمأالل » يقيقحلا ينعملا يوتسم ىلعأ ىلع هيف ققحت يذلا عمتجملا هنإو

 . ةديقعلا

 نيدلا رماوأ نم ةدمتسم « ةحضاو ةيقالخأ ةدعاق ىلع موقي « يقالخآ عمتجم هنإو

 . هتاهیجوتو
 . اهفاسفسبإال رومألا يلاعمب لوغشم « داج عمتج هنإو

 . هاجتا لك يف لمعلل دنج عمتج هنإو
 . . . دبعتم عمتج هنإ

 ؟ نييومألا دهع يف يمالسإلا عمتجملا يف تاسلا هذه نم ريغت يذلا امف

 دارفآ ضعب يف ةتوافتم تاجرد ىلع كشالو ثدح دقف ةورذلا يوتسم نع طوبهلا ام

 يف ربتعيال اذه نآ لبق نم انحضوأ انكلو . مهنم ريثك يف - تئش نإ لق وأ «عمتجلا

 نع - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا صخش بايغ دعب عقوتملا رمألا وه نإ « افارحنا هتاذ
 يف انسل نآلا نحنف « سانلا سوفن نم ةديدجلا ةأشنلا رثأ لاوز دعبو « عمتجملا كلذ

 . باتكلا نم ۱۱۷ ص-٤۱۱ ص عجار (۱)



 . هيلي يذلا رصعلا يف اهنإ « مالسإلا ىلإ ةيلهاجلا نم ميظعلا لوحتلا دهش يذلا دهعلا

 : سائلا نم ليجلا كلذل - ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسر ةيكزت اديج ركذنلف نكلو

 نذإ نحنف . "« مهنولي نيذلا مث « مهنولي نيذلا مث < مهنولي نيذلا مث « يفرق مكريحن»

 نم ةداهش - ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةداهش دعب سيلو . ةلضفملا نورقلا عم انلزام

 ارشب
 يف عيفر يوتسملا كلذ نأ انب انكلو « مالسإلل « يداعلا » يوتسملا عم نآلا اننآ حيحص

 سانلل قق هنآو « ديرفلا ليجلا اهيلإ لصو يتلا ةورذلا يوتسم ىلع نكي ل نإو « هتاذ
 ل ةورذلا دهع ىلع سانلل ققحت يذلاو . رخآ ماظن هققحم ال ام هب نومزتلي نيح ريخلا نم

 دق هنأ قحلاو . رشبلا ةايح يف ةدوهعم ريغ ريما نم ةيلاثم ةجرد ناك اهنإ « ادرج ريخلا نكي

 لايجأ نم ليج لخي ل لب « عئارلا يوتسملا كلذ ىلع دارفأ ةيمآ ينب عمتجم يف يقب
 ‹ عيفرلا يوتسملا كلذ ىلع ةقرفتم جذامن نم طاطحنالا روصع يف يتح اهلك نيملسلملا

 مث « ةيداع ريغ ةروصب ةذف تناك ةورذلا عمتجم يف جذاهنلا كلت ةفاثك نأ ظوحلملا نإ

 . . نامزلا رورم حم ايجي ردت فخت تلظ

 كلذ يف ثدح دق ام اشيش نإ لوقن نأ  قحلل ةنامألا باب نم - انيلع بج نكلو

 ‹ نيضراعملا برض يف نويومألا هسرام يذلا فنعلا ريثأتب مث « الوأ ةنتفلا ريثأتب « عمتجملا

 ةحيصنلا ميدقتو « مكاحلا لاعأ ىلع ةباقرلاب ةمألا لاغتشا يف يجيردتلا لؤاضتلا وه كلذ

 فارصتالاو - ملسو هيلع هللا يلص - هللا لوسر رمأ اك ئطخم نيح هدي ىلع ذحألاو « هل
 بكانم يف ابرض وأ « ةيدبعتلا رثاعشلل ءادأ تناك ءاوس « ةصاخلا نوئشلا ىلإ يجيردتلا

 نم كلذ الت ايف ةحضاو هراثآ يرنس ريطح قلزنم ءدب وهو « قزرلا ءارو ضزرألا
 ."دوهعلا
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 سكعنت تذخآ يتلاو « ةيمآ ينب نم تعقو يتلا ةيسايسلا تافارحنالا ةروطحخ نإ

 ‹ تافارحنالا كلت « ةجرد » يف نمكت ال ٠ مهدهع يف ملسملا عمتجملا ىلع اديور اديور

 ودبت تناكو « نيحلا كلذ يف تعقو يتلا ثادحألا ىلإ سايقلاب ةريطحخ اهتجرد نكت ملف
 . اهرريام اه لقألا ىلع وأ « ثادحتلا كلت ىلإ سايقلاب ةغاستسم سانلا نم ريثك رظن يف

 )١( ناخيشلا هجرحخأ .

 . هتيذغتو هئايحإ ىلع صرح يومألا مكحلا نآو « سوفنلا يف ايح لظ داهل اب لاخشنالا نأ ةيخيراتلا ةنامألل ررقن (۲)
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 !مكحلا ةسايس يف ةيعرم لوصأ انأك ذخؤت « قباوس ۵ تحبصأ انآ اهيف ةروطخلا نكلو
 هنأ رمألا هسفنل ارربم « هفلس جهن ىلع اهيف ريسيف - هللا محر نم الإ ۔ مکاح لک ءيج
 لب . .اولعف اك لعفي نأ هيلع جرح الف ةطلسلا مهيلإ تلآ نيح هفالسأ لعف اذكه
 !ديزي نآ هيلع جرحال

 ةئيس ةنس مالسإلا يف نس نمو .. » ۔ ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر لاق كلذل

 . ) «ءیش مهرازوآ نم صقنیالو اہب لمع نم رزو هيلع بتک هدعب اہب لمعف
 حتي ملف « هتيادب يف دعب وهو ملسملا عمتجملا تلجاع ةنتفلا نآ هللا ردق نم ناك دقل

 يهو . « قباوسلا » يه حبصت ثيحب لصأتت نأ ةسايسلا ملاع يف ةعيفرلا ةيمالسإلا لثملل
 مٹ نمو .. اهيلع ظفاحيو اهجهن ىلع ريسيف مكاح لك يتأي يتلا « ةيعرملا لوصألا »
 مهو « اهب اوماق نيذلا صاخشألا لبن نم اهلبن دمتست < ةصاخ تافرصت اہنأک تربتعا
 صوصنم ٠ ةيمالسإ لوصأ » اهتقيقح يف يه اهنيب « مهيلع هللا ناوضر نودشارلا ءافلخلا
 ءافاخلل ناك نغلو - ملسو هيلع هللا يلص - هلوسر ةنسو هللا باتك يف احيرص اصن اھیلع

 تابودنملا اوذخأ مهنأب - انلق اك - كلذف « اهقيبطت يف ةصاخلا مہعالابن نيدشارلا

 . ةياخلا يصقأ ىلإ اهب لوصولا يف اودهتجاو اهب اومزتلاف « ةمزلم ضورف اهنأك تابحتسملاو
 ةمزلم ضورف اهيلع تماق يتلا سسألا نأو « ةيمالسإ لوصأ انآ يفنيال كلذ نكلو
 . ليبنلا عوطتلل ةكورتم تسيلو « ملسملا مكاحلل

 ماظن لك يف اك - مالسإلا يو . ةرورضلا » هقفب ذحألا ىلإ نيملسملا ةنتفلا تأجلأ دقل

 لاوزب لوزت ةيئانثتسا ةلاح ةرورضلا نكلو . ةرورضلل مدختسي هقف - سانلا نيب مكحلل
 . لصألا ىلإ سانلا دوعيو « اهتاببسم

 بيقع ةجاحل ا هيلإ تعد نيح ةرورضلا هقف اوم دختسا مهنأ ةيمآ ينب ىلع ذوخ أملا سيلو
 -هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع دشارلا ةفيلخل ا ادع يف - مهن مهيلع ذوح أملا امنإ « ةنتفلا

 هقف مادختسا اهيلإ يد يتلا يبسنلا رارقتسالا ةلاح مغر « لصألا هنأك ءانشتسالا اولعج

 ءاقلخلا نم اصاخ البن هوربثعا وأ « لصألا سانلا يسف . رمألا أديم يف ةرورضلا

 . مالسإلا يف مكحلا ةسايس يف ايساسأ ارمأ سيلو « نيدشارلا

 « يسابعلا بالقنالا » هيمسن نآ نكمي ايف ‹ نويسابعلا ءاج دقف رمأالا ناك ايأو

 ملسم هچرحآ (۱)
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 نم اهيلإ اوفاضأ لب « ةيعرم لوصأ اهنأ ىلع ةسايسلا ملاع يف ةيمأ ينب « قباوس» اوذحأف

 ! تافاضإ مهسفنآ دنع

 ةرفطلا نولبقتيال سانلاف ‹ ميقتسملا طخ اب ةلصلا بيرق ئاد أدبي فارحنالا طخ نإ

 نع ادعب فارحنالا طخ دادزيو « اجارفنا ةيوازلا دادزت انإو ! حالصإلا وأ داسفإللا يف ءاوس

 . حالصإ نود نمزلا رم الك لصألا

 ىلع ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف ةمألا هذه ةيريحخ هللا لعج اذه لجأ نم هنإو

 : للاب ناہیإلا نم ساس

 نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت « سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك #
 4 للاب

 ‹ فارحنالا نم عمتجملا ظفحل ةيلمعلا ةادألا وه ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأل

 . لعفلاب فارحنالا عقو اذإ ةحيحصلا ةروصلا ىلإ هدرو رمألا حالصإلو
 فورعملاب رمأالاب اهمايق مدعل ةئوعلملا ةمألا ىلع ةنعللا هللا لعج اضيأ كلذ لجأ نمو

 : ركنملا نع يهنلاو
 اوصع ايب كلذ « ميرم نبا يسيعو دواد ناسل ىلع ليئارسإ ينب نم اورفك نيذلا نعل 8

 . 'ه نولعفی اوناکام سشبل . هولعف رکنم نع نوهانتبال اوناک . نودتعی اوناکو

 ةيمأ ينب فنع ريثأتب مث « الوأ ةنتفلا ريثأتب  نييومألا دهع ىلع عمتجملا نآ انفلسأ دقو

 مدي ىلع ذحألاو ماكحلا لايعأ ةبقارم نع ايجيردت فرصني ذحخآ دق - نيضراعم لا برض يف

 سانلا دادزي نآو « يسابعلا رصعلا يف فارحنالا دادزي نآ بجع الف . نوئطخب نيح

 . حالصإلا بلط نع افارصنا

 ضوضعلا كلم لا : اءوس تدازو « تيقب ةيمأ ينب نم تعقو يتلا ةثالثلا تافارحنالا

 تدج مث . نيضراعملا برض يق فنعلا لام لا تيب يف ةحبحبلا  ةلداعلا ةفالخلا نم الدب

 ذخأ يذلا فرتلا اهزربأ نم ناك « نييومألا دهع يف دوجو اه نكي مل ةديدج تافارحنا

 يف ندملا يف بعشلا دارفأ مث ءاينغألاو راجتلا مث ءارزولاو ءارمألا مث ءافلخلا روصق يّسْحَي

 . ةياهنلا

 . ۱۱١ : نارمع لآ ةروس ()
 . :Yq VA ةدئاملا ةروس ))
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 مهحلصأ اوراتخي نآ ىلع نوصرجي - كلم ىلإ ةفالخلا مهليوحت مغر - نويومألا ناك
 لفط ىلع رودلا ءاج اذإ يتح « رودلاب ةثارولا اولعج دقف نويسابعلا امأف . مكحلا يلوتيل

 ! هوو
 بقل ةلودلا سسؤم ىلع قلطي نأ هادمو هتقيقح نايب يف يفكي برف ٠ فنعلا امأ

 ! ءامدلا نم كفسام ةرثك نم « حافلا »
 دحأ ءاج ةرم نم مكف ‹ يصحت نآ نم رثكأ اهيف ةلثمأالاف لالا تيب يف ةحبحبلا امأو

 يف ىّ نأ - ملسو هيلع هللا يلص - هللا لوسر رمآ نيذلا « نيحادملا ءارعشلا نم نيعكستلا

 !! فلأ ةئام هوطعأ : ةفيلخلا لاقف تايبآ ةعضبب ةفيلغلا حدتميل ءاج « بارتلا مههوجو

 مكو ! هللا باتك نم حيرص صنب فراصملا ددحملا « نيملسملا لام تيب نم فلآ ةئام

 : لاقف لمث ريغ وأ لمث وهو ةفيلغلا بجعأ «اتوص » “تاينغملا يدحإ تدغ ةرم نم
 « صاح لام ثيب » ءاشنإ يه ةديدج ةعدب تداز مث ! لقآ وآ رثكأ وآ فلأ ةئام اهوطعأ

 هنم قفنیال مٹ < ةماعلا دراوملا نم هيلع يلوتسي امن ةفيلخلا لاإومأ تاروفو هيف عمجتت

 برطي يتاللا تاينغملا وأ مهراعشأب هنوحدتمي نيذلا ءارعشلا ىلع  لقألا ىلع - ةفيلخل ا
 صاخل ا لالا تيب لظيو « نيملسملا لام تيب نم يصاعملا كلت ىلع قّقُْي امنإ « نهتانخل
 ! ماع دعب اماع مخضتي

 نأل رطخلا ةيداب مهتقو يف نكت ملو « ةيمأ ونب اهسسأ يتلا تافارحنالا يه كلت

 نيح اهنكلو . . تافلاخملا هءارو يفتخت اراتس لكشت ٠ فورظلا » و « اليثض ناك اهمجح

 ‹ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب هللا اهفلك يتلا - ةمألا ةباقر نم حالصإ ريغب تيقب
 ةلود يف اهادم تذحأ يتح « عستإو اهمجح داز - رمألا كلذب ةطبترم اهتيريخ لعجو

 . نييسابعلا

 ‹ افنآ هيلإ انرشأ يذلا رمدملا فرتلا كلذ اهتمدقم يف ناك دقف ةئراطلا تافارحنالا امأ

 هركي كلذل . اهتيدجو اهطبارتو اهكسامت ىلع يقبت مث ممألا نم ةمأ بيصيال يذلاو
 : ريذحتلا دشأ هنم رذحمو فرثلا مالسإلا

 اهانرمدف « لوقلا اهيلع قحف « اهيف اوقسفف « اهيفرتم انرمأ ةيرق كله نأ اندرأ اذإو
 ٩۳ ارم دث

 . 3 ءارسإلا ةروس (۲)
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 ةشه حبصتف « اهتبالصب بهذيف ةدالا مسج يف رخني يذلا لاكألا ضمحلاك هنإ
 . مادصلا يف اه ماوقال ةثيل حبصت وأ « فصقلا ةلهس

 فرتلا ىلإ يدؤملا بابلا يه ةيسابعلا ةلودلا يف سانلا يدي يف لاملا ةرفو تناك دقو

 ةيصعل ريربت دجويال هنإف . رربيالو رسفي - لبق نم انلق اك اذه نكلو . لاحلا ةعيبطب
 . هللا

 عنمي اب هنأشب فرصت هنکلو هنع هللا يضر رمع ماي ىلع ةيبسن ةرفوب لام لا ءاج دقو
 ةقبط مهنم نوكتتال يتح ةراجتلل جورخلا نم مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا عنمف « داسفلا

 دسفتو زيمتلا ثدحيف « سانلا ىلع « يبدألا » ناطلسلا كلمو اديأ يف لاملا كلمت

 بناج ىلإ ةروشملا ةئيه مهو فرتلاب مهسفنأ مه مهتباصإ لامتحا نع الضف < لارحتالا

 ذخأ _ كلذ لبقو - كلذ بناج ىلإو . مهسوفن لهرتت نيح مهتروشم دسفتف « ةفيلخلا

 «سانلا مامأ ةئيس ةودق اونوكيال يتح « ةمزاحلا ةدشلاب هتيب لهآو هسفن هنع هللا يضر رمع

 ! سانلا دسفيف

 ‹ ررضلا عنميو عفنلاب حمسي « رمألا يلو نم نيعم فرصت نودب لالا كرتي نيح امآ

 اذكه هتاذ يف لاملا نأل ال < ةيملإلا ةنسلا بسح ةموتحملا هجئاتن ىلإ يدؤي نآ دبال هنإف
 اهدحو ةفآلا درفنتف « لذبي مل ةفآلا حالصإل بولطملا يرشبلا دهجلا نال نكلو « عنصي
 نع دثازلا لاملا يف فرصتلاب « رمألا يلو دي يف اهجالعو . فرتلا لاملا ةفآو . ناطلسلاب

 حور رشنیو ‹ عفتلاب اهلك ةمألا ىلع دوعيو « ريخ اب ءارقفلا ىلع دوعي اهب ءاينغألا دي يف دحل ا

 سانلا يدي يف كرتي نيح امأ . سانلا ةيقبل هسفن نم ةودقلا ءاطعإيو « عمتجملا يف دجلا

 لعف اك هحورو عمتجملا قالخأ داسفإ ىلع ةدهاج لمعت ةئف دوجو عم - طباض الب
 . هللا باتك يف اهنايب ءاج يتلا ةينابرلا ةنسلا هتررقام يه ةجيتنلاف -“"”سرفلا

 ‹ اولمع يذلا ضعب مهقيذيل سانلا يديأ تبسك اهب رحبلاو ربلا يف داسفلا رهظ #
 . 74 نوعجری مهلعل

 نوكي نيحو . دبالو رشتني هنإف فقوي الو جلاعيال نيحف . . ةفأ لكك دعم فرلاو
 . ةودق اياد ماكحلا نأل « اوس هرمأف ةفالغلا روصق يف هۇدتبم

 . يسابعلا عمتجملا يف قالحألا داسفإ يف سرفلا رود نع ثيدحلا يتآيس ( ۱)

 :٤ مورلا ةروس ( ۲ )
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 مهأل « نييسابعلا نم لاملاب اداسف لقأ - مهنيب فرتلا دوجو مغرب - نويومأالا ناک دقو

 . يرخأ ةيحان نم هللا ليبس يف داهجل ابو « ةيحان نم مهتلود تيبثتب الاغشنا رثا اوناک

 لعفب ةصاخ « اعيرس مهنيب يرسي فرتلا ذخأ كلملا مخ بتتسا نأ دعبف نويسابعلا امأف
 يودعلاب فرتلا لقتنا ةفالخلا روصق نمو . “داسفلل ةدمعتملا ةدسفملا ةيسرافلا ةيشاحلا

 ىلإ ةيملاعلا ةراجتلا نم مهلخد لصو نيذلا راجتلا روصق مث « ءارزولاو ءارمأالا روصق ىلإ
 ايشف اغيشو . . دادخب يف ةفالخلا ةمضاع ىلع داسفلا بلغ اعيشف ائيشو . ريناندلا نييالم

 اب « مصاوعلا نم اهريغو ةرهاقلاو قشمد يف يرحآلا ةيمالسإلا مصاوعلا اهتعيت كلذك

 نأ نكمي يتلا تاليوهتلاو تادايزلا باستحا عم « ةليلو ةليل فلآ صصق هفصت

 اغلابم نييسابعلا ءافلخلا روصق نع بتكام نوكي دقف . نانفلا لايخ عقاولا ىلإ اهفيضي

 تهوش يذلا ديشرلا نورا ةبسنلاب ةصاخو هصيحمت يخبني رمآ وهو ) ريبك دح ىلإ هيف
 وهو ىرحخآ ةيحان نم نيقرشتسملا بتكو ةيحان نم ةيعيشلا خيراتلا بتك يف ادمع هتروص
 فصو يذلا ثبعلاو وهللا هل ىنأف . . اًماع وزغيو اًماع ججي ناک هنآ هنع يوري يذلا

 ةيخيرات عئاقو نأ ىلع خيراتلا يف لحدأ مث « اينف » ارود هيف بعل دق لاینلا نوکی دقو (!هب

 نكلو . زثاج كلذ لك . . بئارغلاب مهعاتمإو سائلا ةيلستل ةبوتكم صيصاقآ سيلو

 ءارمألإو ءافلخا روصق نم - يودعلاب - هنايرسو . هيف كشال رمأ- ةيخيرات ةقيقحك -فرتلا
 برطلا سلاجم راشتناو . هيف كشال كلذك رمأ ءاينغالاو راجتلا روصق ىلإ ءارزولاو
 . ةيخيرات ةقيقح اضيآ روصقلا كلت يف بارشلاو

 هنكلو « اهرطخأ نم وهو « يسابعلا عمتجملا يف ةئراطلا تافارحنالا نم دحاو اذه

 . رطخلا هدحو سیل

 «! تانتافلا » تاوارقشلا نم برح ايابسب ةعساولا ةيمالسإلا تاحوتفلا تءاج دقف

 ددع ءارمالاو ءافلخلا روصقب نهنم قحلأو « « مورلا دالب » نم امهريغو ايلاطيإو ةيلقص نم

 اذه ديكلا نهرودص يف يقبو « نملسي مل تاينارصن وآ تایدوہي نهو « ریسي ريغ
 ءارمأالاو ءافلخلا لغش هنوهآ ‹ ديكلا اذه الاج ءارمألاو ءافلخلا روصق نم نذختإو «نيدلا

 ‹ ةنومأم ريغو ةنيمأ ريغ ديأ مهنم نوئشلا هذه ملستتف « ايلعلا ةلودلا نوئش نع نهب

 مايقب يهتنت يتلا حماطملا ةراثإو « ةمكاحلا ةرسألا يف تاقاقشلاو تافالخلا ةراثإ هرطخأو

 )١ ( يسايعلا عمتجملا يف قالحلألا داسفإ يف سرفلا رود نع ثيدحلا يتأيس .
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 الدب ةفرحنملا تاعازنلا هذه يف مالسإلا شويج مادختساو « اضعب مهضعب برحب ءارمألا

 . هللا ليبس يف داهجلا يف اهمادختسا نم

 يتاوللا « تاينخملا يراوحلا » ةنتف يه « يراوجلاب قلعتت يرحخأ ةنتف كانه تناك مث
 ىلع نهبيردتو ءانغلا نهميلعت راصو « ةفرتملا روصقلا يف برطلا تاودأ نم نحبصأ

 فولألا اباحصأ ىلع ردت « ةحبإارلا يسابعلا عمتجملا تاعانص نم ةعنص يقيسوملا

 رابك نم دحاإو بلق يف يوه نهادحإ تفداص اذإ نييالملا ردت دقو « فولألا تاغمو

 ! نيفرتلانيغرافلا

 مهيللحتمو مهئاعملخو مهئابدآو مهئارعشب اداسف سرفلا ثاع ءوبوملا وحلا اذه ينو

 فسافسب هلغشو « هفادهآ ةعفرو مالسإلا ةيدج نع داجلا عمتجملا ةنتفل مهتقدانزو

 . ةفرحنملا دئاقعلاب هتديقع ءافص نع هلغشو ءرومألا

 رهاظ يف هومظك اديدش ادقح نيحتافلا برعلا ىلعو « مالسإلا ىلع سرفلا دقح دقل

 قاطن ىلع مه تحيتأ ةصرفلا نكلو . يومألا دهعلا يف هسيفنتل الاجم اودجي ملو « رمألا

 . يسابعلا رصعلا يف عساو

 ضعب ناكو . برعلا نم ةراضحو الع رثكأو فرشآو ىلعآ مهسفنآ نوربتعب اوناک دقل

 ءاجو « مالسإلا ءاج الف . يسايسلاو يركسعلا مهذوفنل نيعضاحخ ةريزجلا يف برعلا

 حتفلل دالبلا عضحخأو « هب نوزتعي اوناك يذلا يرسك كلم لاز ‹ يمالسإلا حتفلا

 الإ - مالسإلا لاوز اونو ‹ مهبولق يف دقحل ا اورسأو مهيلع كلذ ربكف - يبرعلا - يمالسإلا

 ةدابعو رانلا ةدابع هبلق نم عزنو ةحيحصلا ةديقعلل صلخأو اقداص ملسأ نم

 دض كرحتلل الا مه عدي يل مهيلع نويومألا هسرام يذلا طغضلا نكلو . . ناطيشلا

 نييسابعلا يف ابحلال « هايانث يف اولخدو هورزآ «يسابعلا بالقنالا » ءاج الف . مالسإلا

 ‹ مهمادقأ اهب نوتبثي ةليسو .قيرطلا اذه نع اودجوو « نييومألا نم اماقتنا نكلو

 . يمالسإلا عمتجملا يف داسفلا نم مهسفنأ يف اورمضأ ام نودفنيو

 : مالسإلاب هرخف فاعضأ هتيسرافب رخفي - ملسملا -” يمليدلا رايهم ىلإ رظنا
 يب لأست تضمف دعس مآ انيس يقاب نود يٻ تبجعأ

 بسنلا دنع كيضري' نم انأ ينضفخي ابسن يلاختال
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 ph بقحلا سوءر قوف اوشمو ىتف رهدلا ىلع اولوتسا موق

 بهشلا يف مهتايبأ اوبو ٠ ومجتاماه سمشلاب اوممع
 ! أ لثم بأ سانلا یف نیآ هناويإ ىلع يرسك يپأو
 ىبن ربح نع نيدلا تذحخأو بأ ريخ نع دجملا تذحخأ دق

 | برعلا نيدو سرفلا ددؤس هفارطأ نم دجملا تعمجف

 ‹ ءابدألاو ءارعشلا نم امهفل فل نمو ساون يبأو درب نب راشب لاثمآ ةقدانزلا لاب اف

 !؟ بارشلاو وهللا راجتو برطلا راجت لابامو
3 # 

 هيلإ يدآ امو ةفسلفلاو قطنم ا يف الثمتم يقيرغإلا يفاقثلا يركفلا وزغلا ةنتف تناك مث

 . مالكلا ملعو قرفلا روهظ نم
 . . ريبعتلا حص نإ يلقعلا فرتلا . . فرتلا نم نول هنإ

 ‹ ةقاط نم ةلضف مهسفنأ يف نودجيو « ةداجلا لغاشملا نم سانلا غرفي نيحف

 اهعاذ ةقاطلا توم ىلإ ريحألا يف رمألا مهب يهتني يتح . . رومألا نم دحل ا نود ايف اهنوفرصي

 . عايضلا ىلإ دالحتإلاو

 ىلع فرعتلا لجأ نم ( ةينيتاللاو ) ةينانويلا ةغلل نيملسملا ةسارد نم يودعلا تءاج

 . " نييطنزيبلا دنع دوجوملا ملعلا

 نأ نكمي ةعفان ةادأ امهونظف يقيرغإلا قطنملاو ةيقيرغإلا ةفسلفلا ىلع اورثع قيرطلا يفو
 دعي ملو ! رصعلا « ةدوم » وه فسلفتلاو قطنمتلا حبصأ ام ناعرسو . مالسإلا اهب اوديفي

 يف اب ملكتو ةفسلفلاو يقيرغالا قطنملا ىلع علطا دق نوكي يتح افقثم ربتعي ٠ فقخملا»

 دوهيلا نم اوعدي نأ يه « ءاقمح ةعدب اوعدتبا « ءافلخلا » نأ اءوس رمألا دازو ! سلاجلا

 نيملسملا ءالع اوعدي مث « مالسإلا ةجاهمو هنيد ءارطإب موقي نم مهسلاجم يف يراصنلاو

 !! مهومحفيو مهاواعد مهيلع اودريل
 ناك دقف ‹ يراصنلاو دوهيلا توهال يف ةمدختسملا ةادألا امه ةفسلفلاو قطنملا ناك الو

 يف مه اهنومدختسي يتلا تاودألا تاذب مهمالك اوضحديل امهوديجم نأ نيملسملا ءاملع ىلع

 . مېت دیقع ضرع

 . ليلق دعب ةيملعلا ةكرحلا نع ملكتنس (1)



 . . ناک دقو

 هيف نوضرعي « ايمالسإ اتوهال » اوفلأف « نيفقغملا » كئلوأ تباصأ « ةثوللا ١ نكلو

 روهظل حشر يذلا ريطخلا قلزملا وه اذه ناكو ! مالكلا ملع يف الثمم ةيمالسإلا ةديقعلا
 ! مالسإلا نع ةغئازلا فرفلا

 مالسإلا نآ وهو < ينعملا كلذ زربن نأ ةرتفلا كلت تافارحنا سردن نحنو انل يغبنيو

 ةيقيرغإ - ةفسلفلا ىلإ اجلن نآ - نيبملا حضاولا عصانلا ينآرقلا نايبلا دعب - ةجاح يف نكي م

 « ةءاضو يهو اهيلع ىشختو « ةحضاو يهو اهدّقععنف « هتديقع نايبل - ةيقيرغإ ريغ وأ
 ! اهدجوت نأ دعب اهلحب انسفنآ لغشنل « لصألا يف اه دوجو ال ةينهذ لكاشم اهيف دّلونو
 نع ثحببلا ءانثأ يف دصق ريغب ءاج يذلا ينانويلا يركفلا وزغلا ءارج نم كلذ ناك اهنإ

 . مولحلا
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 . ةيفوصلا فارحنا ءاج ارخآ سيلو اريخآو
 . دحاو نآ يف تافارحنالا نم ريثكل لعف در فوصتلا ءاج دقل

 نم مهسفنأب اوجني نآ اودإارأ نيذلا نيرهطتملا نإف . . دب يذ ئیداب فرتلل عف در

 هب نوضري « ركذلا » ىلإ اوأجلو دسافلا عمتجملا كلذ اولزتعا دق « هللحتو عمتجملا داسف
 . راذقألاو سندلا نع هب نودعتبيو « ةينيدلا مهفطاوع

 مالكلا ملع فافجو « ةيحان نم ةيهقفلا تاساردلا فافل كلذك لعف درو
 ىلإ نيدلا مسق دق « يملعلا صصختلا » نإف < يرخآ ةيحان نم ةينهذلا هتالظاعمب

 ملع هتعیبطب وهو - هقفلاف . لاصفنالا ماق ضعب نع اهضعب لصفني داكي تاصصخت
 رعشت يتلا ةيكولسلا بتاوجلا نع هتسارد يف لصفنم « هتاذب متاق صصحخ - ينالقع
 ةقيرط ىلع وأ « مالكلا ملع ةقيرط ىلع ةديقعلا وسرادو « هلومشو نيدلا اذه لماكتب
 - مهقطنمب مهيلع اودريل - ةيفسلف ةينهذ ةشقانم مالكلا ملع تافارحنا نوشقاني نيذلا
 ةجاحو يا نادجولا تاعلطتل اهعابشإو اهتيفافشو ةديقعلا ةوادن مهتسارد يف نودجيال

 ةيفوصلا محه مدقتف « اهعابشإل ًاجلم نع اهبالط ثحبي ةمئاق حورلا ةعوج لظتف . حورلا
 ! ذاللا وه هنونظيو « هيف نوعدخنيف « ًاجلملا كلذ

 ءالع ددعو « ءاهقفلا دنع ينيدلا مہئادجو عابشإ نودقفي نيح _ ةصاحخ ةفصب ةماعلاو
 برهم هنآ مهيلإ ليخيام اهدنع نودجي ةيفوصلا ىلإ اوقلزني نأ لهسأ ام - نيينالقعلا ةديقعلا
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 ةديقعلا ميلعتل نودصتي نم دوربو < ةفاخا ةيلقعلا ةغبصلا تاذ تاساردلا ةدورب نم فاد

 . ةينهذلا هتالظاعمو مالكلا ملع اياضق لالخ نم

 يف عقوام رطحخأ نم فارحنا يهف ةيفوصلا راشتنا ىلإ تد يتلا بابسألا تناك ایأو

 يتلا ةيسرافلاو ةيدنملا ةيداحلإلا راكفألا ةيحان نم ءاوس « تافارحنا نم يمالسإلا ماعلا

 نع اهدوعقو اهلكاوتو اهتيبلس ةيحان نم وأ « دوجولا ةدحوو لولملا ةيرظنك اهيلإ تبرست

 . ةايحلا عقاو يف ياجيإلا لمعلا

 ءاج « ةسْح وأ نورق ةعبرأ لالخ اهادم تغلبو تافارحنالا هذه تمكارت نيحو

 ! راتتلا ءاج مث «نويبيلصلا

% FF FF 

 . دوجو هل دعي لو يهتنا دق مالسإلا نأ ناظ نظي دق  يرحآ ةرم . انه

 . . كلذك نكت مل ةقيقحلا نكلو

 ةيح ةكرح تافارحنالا كلت اهيف تثدح يتلا نورقلا هذه لحخاد تناك ةيحان نمف

 ةيراضحلا ةكرحلاو « ةيمالسإلا ةيملعلا ةكرحلا اهنم ركذلاب صخن « هاجتا لك يف ةراوم
 . خيراتلا يف ناتديرف ناتكرح امهو « ةيمالسإلا

  برغلاو قرشلا يف نيملسملا تباصأ يتلا ةرركتملا مئازها نكت مل يرحخأ ةيحان نمو

 دوجولا ةيابن « دادغب يف ةيسابعلا ةفالخلا ىلعو سلدنألا يف ةيمالسإلا ةلودلا ىلع تضقو

 يف تللمت ةديدج ةقالطنا اهتعبت « قيرطلا يف تارثع تناك لب ٠ ضرألا يف يمالسإلا

 ٠ ضرألا جاجف يف نيدلا اذهب كرحتلا يق ةرابج دوهج نم هب تماق امو « ةينامثعلا ةلودلا

 . ةصاح ابرو يف هرشنو

 . هريغ يف رركت مل يتلا نيدلا اذه بئاجع نم كلتو

 يهتنال تابرضو تارثع نم ةيمالسإلا ةلودلا باصأ ام هباصأ ضرألا يف اماظن نآ ولف

 تهتنا |کو . . ةدش لقآ فورظ يف يضاملا « تايروطاربمإ » لك تهتنا اک ‹ دوجولا نم

 بابسأل ةيسورلا ةيروطاربمإلاو ةيسنرفلا ةيروطاربمإلاو ةيناطيربلا ةيروطإربمإلا ثيدحلا يف
 . ةدح لقأ

 لبق وه انإ . ةيدام ةوق هدنست يسايس ماظن درج سيل مالسإلا نأ يف رسلا نمكي انإ
 زيكرتلاو هيلإ تافتلالا يخبني يساسأ قراف كلذو . . ماظن اهنم قثہني ةديقع ءيش لک

 نع اديب ةايحلا ةماقإ ىلع اهرارصإو « نيدلا نم ةرصاعملا ةيلهاح لا فقوم لباقم يف « هيلع
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 ! ناسنإإلا ينبل لضفألاو بوصألا وه اذه نب معزلاو « ةصاخ ةفصب ةسايسلاو « نيدلا

 رثكأ اهنأب نظلاو « ةثيدحلا ةيناملعلا ةمظنألاب « نيملسملا » نم نيعودخملا ةنتف لباقم ينو
 ! مالسإلا نم اعفتو اتابثو ةلاصأ

 امهم ةشه - نيدلا يداعت يتلا كلت ةصاخو- نيدلا ىلإ دنتستال يتلا ةمظنألا نإ ! الك

 فرتلاو - ضارمألا اهيف مكارتت نيح عيرسلا رايمنالل ةضرعو « ةيرهاظلا اهتبالص نم ادب
 « اباقيبطتو اهتاسراممو امتادقتعمو اهراكفأب « ةتحب ةيرشب ةعانص اهنأل  ةصاحخ ةفصب
 تاماودلا مهذحخأت نيح رشبلا اهيلإ عجري يتلا ةتباثلا ميقلا نم هيلإ دنتستام اه سيلف

 | مہباوص مهدقفتو
 نيح - مهدنسيو - مهدشيام ائاد كانهف . . كلذك اوسيلف ةديقعلا باحص امآ

 نولظيو « مهطاسوأ ىلإ دودشم لبحلا مادام اديعب نوبهذي الف « تاماودلا مهذخأت

 ارمأ ةديقعلا نوك نع الضف كلذو . اعايط يف مهعلتبت الو ةماودلا مهكلهع الف نومواقي

 . هللا نيبو هنيب قاثیم هنأل ‹ ةطلسلاب الو ةلودلاب هل ةقالعال ايتاذ امازتلا درف لك هب مزتلي

 لظيو « سائلا دسفي نأ نود - ةريصق ريغ ةرتفل - ةمكاحلا ةطلسلا دسفت نأ نكمي مث نمو

 تح ارتو ةلودلا تللحت نإو « ةديقعلا قيثاوم نم هللا نيبو هنيب اب اكسأتم عمتجملا
 . سانلا ىلع اهتضبق

 نم تلفتلا نأل « مكحلا داسفب عمتجملا رثأتي نأ دبال نمزلا رم ىلع هنآ حيحص
 . هنع هللا يضر نامشع لاق اک نآرقلاب عزیالام ناطلسلاب عزي هللاو . يرشب عبط فيلاكتلا
 هدحو ناطلسلا .اهعزاو ناك يتلا ةفيعضلا سوفنلا نإف ةليوط ةرتفل ناطلسلا لتحا اذإف

 . هللا ةنس سانلا يف ذفنت حالصإ نود فارحنالا ديزي نيحو . فرحنتف اهعزاإو دقفت

 اكسايتم لظ ٰيمالسإلا عمتجملا نأ وه مالسإلا خيرات يف هابتنالا يعرتسي يذلا نكلو

 نأ دعب ةياهنلا يف ةلودلا ترانا نيح هنآو « يسابعلا مكحلا فارحنا مغر ةليوط ةرتف
 نإ ٠ تراها يتلا يه « ةيمالسإلا ةمألا » نكت مل ‹ نورق ةدع اهيف تافارحنالا تمكارت
 مالسإلا لمحت تلظ < ةراهنملا ةلودلا ناكم ةديدج ةلود ًاشنأ ام ديصرلا نم ةمالا يف يقب
 عضوتالو « يمالسإلا دملا ةرتف يف ئاد ةيسابعلا ةرتفلا عضوت كلذلو . . نورق ةدع هتلاسرو

 . تافارحنا نم اهيف ثدحام لك نم مغرلا ىلع « راسحنأالا ةرتف يف
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 ةكرلا ناك اهيفام زربأ نإو « هاجتا لك يف ةراوم ةكرح ةرتف تناك ةيسابعلا ةرتفلا نإ انلق

 . ةيراضحلا ةكرحلإو ةيملعلا

 يف نيتكرحلا نيتاه نع نيقرشتسملا بتك وأ ةيبرعلا بتكلا يف ءاوس ريثكلا بتك دقو
 نم اهظح ذحأت مل نيتكرحلا الك يف ةماه ةطقن كانه نأ بسحنن انكلو . يسابعلا رصعلا

 نولقني نيذلا كلذك اهلفغي مث نمو « اهيلإ ريشتال ةصاح نيقرشتسملا بتك نأل « ريدقتلا

 . «برعلا » نيخرؤملا نم مهتقيرط نورثأتيو مهنع
 تاقلح نم ةقلح اأ ىلع - معاباتك مظعم يف - نيتكرحلا اتلك نوجلاعي نيقرشتسملا نإ

 « اهتازجنم يف ةرهاب . محن « بناوجلا ةددعتم . معن « ةيرث . معن« ةيهاز ٠ يرشبلا خيراتلا

 عل ‹ دقوتم يرشب طاشن - يرشبلا خيراتلا تاقلح نم يرحخآ ةقلح لكك - اهنكلو معن

 ! خیراتلا فحتم ناکرآ نم نکر يف هریغک - ہرود ذحخآو < ابحخ مث نمزلا نم ةرتف

 مظع الو « نيتكرحلا اتلك يف ءارثلا رادقم وه سيل ةصاح ةفصب هزربن نأ ديرن يذلاو

 امهلعجيو « امزيمي يذلا اذهف . . مالسإلاب نيتكرحلا اتلك ةلص وهام ردقب « (تإزاجنإ

 . خيراتلا ةركاذ نم اءزج احبصأ نأ دعب وأ ‹ دقوتملا هطاشن تقو ءاوس « نيتدرفتم

 قيرغإلا ملع ىلع ذملتتلاب تأدب اإ ةيمالسإلا ةيملعلا ةكرحلا نع لوقن نيحف

 تراصف ةيملعلا ةساحلا تطقتلا ام ناعرس مث ( ملعلا نم ءيش مهدنع ناك نمم مهريغو)

 تأدب مث ‹ يقيرغإلا ملعلا يف ءاطجأ نم هتدجو ام ححصت تأدبف «‹ةيملعلا اهتلاصأ امه

 جهنملا وه ناك اهتازاجنإ زربآ نإو « لبق نم افورعمالو |ثاق نكي مل اديدج الع فيضت

 ال . . مولعلا ناديم يف هلك ثيدحلا مدقتلا هيلع ماق يذلا ٠ يملعلا ثحبلا يف يبيرجتلا

 يربكلا ازيم نع ائيش انلق دق نوكن الو ‹ةذفلا ةكرحلا كلت نع ءىش لك انلق دق نوكن

 . خيراتلا يف ةيملعلا تاكرحلا نيب اب تدرفت يتلا

 لو ‹ ةديقعلا لظ يف تعرعرتو تمنو « ةديقعلا نم تقثبنا انآ هب تدرفت يذلا انإ

 يتلاو < اهردق قح اهردقنال يتلا يه ةيزملا كلتو » ةديقعلا نيبو اهنيب عارص طق ثدحي

 . خيراتلا ةباتك ديعن نيح اهزاربإ ةرورض يرن

 ةكرحلا اهب تدرفت يتلا ةمعنلا هذه لق لب « ةيزملا هذه ةميق كردن نأ لجأ نمو

 . برغلا يف ةرصاعملا ةيملعلا ةكرحلا ىلإ رظننلف « ةيمالسإلا ةيملعلا

 عجارملاو . نيدلا حم ءادعو « ءدبلا ذنم ةسينكلا حم ءادع ىلع ةكرخا هذه تماق دقل

 رسحلتو ملعلا رشتني نيح اهذوفن ىلع ةسينكلا فوخ ىلإ ءادعلا اذه عجرت ةيبروألا
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 بولق ىلع بيهرلا ناطلسلا كلذ نيدلا لاجر تطعأ يتلا يه ةفارفلا تناك دقف « ةفارخلا

 خيرات نع تامولعم نم ةاروتلا يف ءاجام فلاخ دق ملعلا نأ ىلإ اهعجرت اك . سانلا

 . .نوكلا زكرم يه- سمشلا ال - ضرألا نآو « ةيوركال ةطسبنم ضرألا نأ نعو « نوكلا

 اورصأ نإ لتقلاو بيذعتلاو قيرحتلاب « سدقملا » اهملعل نيقلاخملا ددم ةسينكلا تماقف

 ًاشنف « ویلیلاچو ونورب ونادروجو ( قینربوک) سوکینربوک مهسآر ىلعو « نولوقیام ىلع
 . نيدلاو ملعلا نيب ذئذنم عارصلا

  ادمع طقست عجارملا هذه نكلو . حيحص ةيبروألا عجارملا هلوقت يذلا اذهو

 ءدب يف ةيملعلا ةكرحلا ىلع ةسينكلا ةروث بابسأ نم ايسيثر اببس - ةموهفم بابسألو
 يف ةيمالسإلا سرادملا نم ةلوقنمو ةدمتسم ةقيقحلا يف تناك ةكرحلا كلت نأ وهو «ةضهنلا

 دق تناك يتلا ةيمالسإلا ملعلا بتك نمو « يمالسإلا قرشملاو يقيرفألا لامشلاو سلدنألا

 باجعإلا حور اهعم لمحت تناكو  ذئموي ابروأ يف ملحلا ةخل - ةينيتاللا ىلإ مجرتت تأدب

 عم يمالسإلا ذوفنلا راشتنا نم ةسينكلا تيشحخ مث نمو « نيملسملاو مالسإلاب ديدشلا

 كلذ فقول ةيشحولا لايعألا نم هب تماق اب تماقو اهتجيه تجاهف « ةيملعلا ةكرحلا
 . 'ذوفنلا

 امهنم لك راسو « ابروآ يف نيدلاو ملعلا نيب لعفلاب ءادعلا عقو دقف بايسألا نكت اّيأو
 كرتي نأ ملعلا دارأ نإ هيلع امازل حبصأ دقف « ناسنإلا نايك امهنيب قزقو « هقيرط يف

 ةرطفلا ظوطح نم امهالك ملعلاو نيدلا انيب « ملعلا كرتي نأ نيدلا دارأ نإو « نيدلا

 نيتعزنلا اتلك . ةيرطف ةفرعملا يف ةبغرلاإو « ةيرطف قلاخلا ةدابع يف ةبغرلاف . ةيوسلا
 : ضأألا يف ةفالخلا ةمهمب موقيل ناسنإللا سفن يف ريبخلا ميلعلا قلاخلا امهدجوأ

 تسلآ « مهسفنآ ىلع مهدهشأو ‹ مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ينب نم كبر ذحأ ذإو#
 . "4 ! اتدهشإ يلب : اولاق ؟مکبرب

 . 4 ميقلا نيدلا كلذ « هللا قلخل ليدبتال « اهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف ل

 اہل < ةيبروألا حجارملا اهيفختام رادقمب ةقيقحلا هذه زربن نأ خيراتلا ةباتك ةداعإ دنع نيملسملا نحن انيلع بجي (1)

 « ةقيقسا يف نحن انرات نم ءزج

 . ١۷١ : فارعألا ةروس (۲)

 ;e مورلا ةروس (۳)
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 راصإألاو عمسلا مكل لعجو « ايش نوملعتال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخآ هللاو
 . 4 نورکشت مکلعل ةدئفألاو

 . ه . . اهلك ءاسألا مدآ ملعو #

 ناتاه نوكت « هللا هقلخ اك ميوقت نسحأ يف ةيوسلا هترطف ىلع ناسنإلا نوكي نيحو
 لاعب ناسنإللا نمؤيف < ةايحلا عقاو يفو سفنلا لحاد يف اعم نيتلماع ناتي رطفلا ناتعزنلا
 : لاصفتا الو ضقانتالو ضراعت الب ةداهشلا ملاع يف هطاشن لذبيو ٠ بيغلا

 هيلإو « هقزر نم اولكو اهبكاتم يف اوشماف الولذ ضرألا مكل لعج يذلا وه
 .“هروشنلا

 مكلعلو هلضف نم اوغتبتلو هرمأب هيف كلفلا يرجتل رحبلا مكل رخس يذلا هللا #
 موقل تايآل كلذ يف نإ . هنم اعيج ضزألا يفامو تاومسلا ينام مكل رخسو . نوركشت
 . ھچک نورکفتی

 نيتيرطفلا نيتعزنلا نيتاه نيب عازتلاو قاقشلا ترذب ةيبروألا ةسينكلا ةقاح نكلو
 سفنلا يف تحص نيح يرحأأالا ةقاملا تءاج مث « ناسنإلا نايك نم اريبك ابناج تدسفأف

 اهريطاسأ يف تناك يتلا « ةميدقلا ةيقيرغإلا ةيلهاجلا روذج ةضهنلا ءدب عم ةيبروألا
 ءادع ةقالع |يهنيب ةقالعلا روصتو « ناسنإلا نيبو ( ةهلآلا وأ) هللا نيب اداح اعارص ئشنت

 -! مهناطلس يف ةملآلا ةكراشم ىلإ علطتملا - ناسنإلاب شطبت نأ ديرت ةهلآلا ٠ مكحتسم

 اك 1 هتاذل هتابثإ نوكي ةهآلا كلت يصْعَيام رادقمبو ! هتاذ تابثإل ةملآلا عراصي ناسنإلاو
 ‹ هنم هرك ىلع هلإلا نم ناسنإللا اهبهتنا ةب ناك « ملعلا » نأ ةيلهاحلا كلت ريطاسآ ررقت

 .! هدحو اہ صتخ نأ دیری لب «ةفرعملا » يف هكراشي نأ ناسنإللل ديريال - هللا يأ - هنأل

 ناسنإلا » هباتك يف يلسكه نايلوج لوقي اك ةيبروألا سفنلا يف حورلا هذه ةوحص نمو
 زجعلا نأب - ميدقلا يقيرغإلا هفلس سحأ اك _ ثيدحلا يبروألا سحأ « ثيدحلا ملاعلا يف

 ىلع رطيسو ملعت دقو نآلاو « هلل يضاملا يف ناسنإلا اعضحخأ ناذللا امه امهدحو لهجلاو

 .۷۸ : لحنلا ةروس ( )

 ۳١. : ةرقبلا ةروس (۲)

 ٠١ : كلملا ةروس ( ۳۶

 ) ٤ ( ةيثاحلا ةروس : ١۳-1۲ .

 ! ةسدقملا رانلا قراس سويٹيمورب ةروطسأ ةيئانويلا ريطاسألا يف عجاإر ( ) ١
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 ىلع لهجلاو زجعلا رصع يف لبق نم هيقلي ناك ام هسفن قتاع ىلع لمح نأ هل نآ دقف ةئيبلا

 ۱! هللا وه حبصي مث نمو « هللا قتاع

 ةكرح تماقف ء برخلا يف ملعلاو نيدلا نيب داحلا ءادعلا اشن اعم نيتقاحلا نيتاه نمو

 م اب عو هلا ركف نم رشت ٠ ةديقعلا عم ماصحخ يف اهنكلو ‹ ةرابج ةيملع

 ! زوجيال اطلخ كلذ ربتعتو « ملعلا نع ثيدح يأ يف نيدلا ركذ نم رفنتو "یم

Eنم نيذلا ركذ اذإو ‹ ةرحالاب نونمؤيال نيذلا بولق تزأمشا هدحو هللا ركذ  

 . 4° نورشبتسي مهنا ازت

 طغض اذو « سوفنلاو لوقعلل ةفينع ةيبذاج اذ - هتاقيبطتو هتايرظنب ملجلا ناك التو

 يهتنا دقف « تامدخ نم همدقيامو تاريسيت نم ةيلمعلا ةايحلا يف هثدح اهب « للثاحيغقاو
 ۳ کپ پە 1

 نيدلاب طييام ذبنو ! ملعلا ةدابعو ةلمج نيدلا ذبن ىلإ - يهتني نأ ديال ناك اک رولا

 رشنو داسفلا رشنل ةليسو هتاذ ملعلا لمعتسا لب ۰ ةيقدلحاو ةيحور ميف نه هره

 لا

 عم ءادع ريغ يف لوقنال < ةلماشو ةلماك ةيملع ةكرح مايق يف لمت نذإ ةع نيب“

 !؟ اهنم عفادبو ةديقعلا للظ يف لب < ةديقحلا

 يف ةفرعم ا يف ةيرطفلا هتبغر عبشي وهو ةكرحلا كلت عم ناسنإلا اهسجب ةنينأمطو ةحار يآ

 . !؟ هللا ةدابع يف ةيرطفلا هتبغر هيف حبشي يذلا تقؤلا تاذ

 نيح ناسنإلا سفن المي يحورلاو يلقعلاو يسفنلا طبارتلاو عمجتلاو دحوتلاب روعش ي .
 دجسملا لخدي نيح قزمتلاو ةريلاب سحمي الف « دباع وهو ملعتيو < اع وهو ±يعتي

 !؟ هبلق يف هللا ركذو يبيرجتلا لمحملا لخدي وأ « هسأر يف همولعو

 ةرصاعملا ةيلهاج لا لظ يف سانلا لاح لمأتي نم الإ اهردق قح اهردقيال ةمغن اإ الأ

 فرعيال ١ : بقاثلا هركفب لوقي وهو هنع هللا يضر رمع قدصو « ناسنلا نايك قزعت يتلا

 ! « ةيلهاحلا فرعي مل نم مالسإلا

 نأ ةدعاق نمو « اهنم عفادبو ةديقعلا لظ يف ةيمالسإلا ةيملعلا ةكرحلا مايق نإ مث

 فلألا تاروشنم نم Nn ذم tطe Moder W014 « ثیدحلا ماعلا يف ناسنإلا ١ يلسكه نايلوج باتك زظنا (1)

 . م ۱۹۵۷ ةنس ةرهاقلاب يلاعلا ميلعتلا ةرازوب باتك

 . « قلخل ا ىلع اهتردقل دح الو ءيش لك قلخت ةعيبطلا ١ نورآد لوقي (۲)
 . ٤٥ : رمزلا ةروس (۳)



 مدختست نأ نع ةكرحلا هذه ناص دق « هللا ىلإ ناسنإلا اهب برقتي « ةضيرف » ملعلا بلط

 « برغلا يف مويلا ةمئاقلا ةيملعلا ةكرحلا مدختست اك قالحألا داسفإ وأ ةديقعلا داسفإ يف

 «! ةيملع » رابخأ وأ ! قلاغلا نع قلخلا رودص يفنت « !ةيملع » تايرظن ميدقت يف ءاوس

 ‹ قالحألاو نيدلا نم رخست !٠ ةيملع » تافسلف وآ !ةيح ةيلخ قلخ ناسنإلا نأ معزت

 ‹ هللا اهب دعي يتلا « ةضيرفلا » وج نأ اك ! قالطإلا ىلع ميقلا يف « تابثلا » ةركف نمو

 مدختسي اك « رشلاو ريمدتلا يف يمالسإلا ملعلا مدختسي نأ عنم دق « هيلاإ اهب برقتيو

 رشن فب همدختسيام لوأ - همدختسي وه اذإف « ناسنإلل هللا هبهو يذلا ةرذلا ملع مويلا

 ةشجايتلا رشن يف لمحلا عنم بوبح مدختست اكو ٠ بيهرلا رامدلاإو لماشلا بارخلا
 ! قالحألا داسفإو

 باكو نيقرشتسملا بتك يف ةيملعلا ةكرحلا نع بتكي ام لك يف اهردق ردقتال ةمعن
 ! « نيبرخغتسملا»

 نم ةعوهنج لإ يفاو زيكرتب هبنن نأ بجي ديدج نم يمالسإلا خيراتلل انتباتك يف نحنو
 : قتاقحلا

 نمرة يجوتب ىملعلا ثحببلا يف يبيرجتلا جهنللا اوآشنا نيذلا مه نيملسملا نأ : الوأ

 .مالسإلا
 قئاقحللا صالختساو يملعلا ثحبلاب ينعت ملع ةمأ اوناك مالسإلا لبق برعلا الف

 .مالسإلا يحوب - اوثعبنا نيح نوملسملا هدجو يذلا يقيرغإلا ملعلا الو « هنم ةيملعلا

 . ةيلمعملا براجتلا ءارجإو طابنتسالاو ةظحالملا ىلع اينبم ايبيرجت |ملع ناك ملعلا نوبلطي

 ءارجإب هتيانع نم رثكآ ةيرظنلا تايلكلا صالختساب اينعم ايفسلف ايرظن الع ناك اإ

 . سوململا عقاولا ىلع براجتلا
 يعقاولا يلمعلا رظنلا ىلإ مث « الوأ ملعلا بلطل نيملسملا ثعب يذلا وه مالسإلاو

 . قئاقطا صالختسال

 ليللا ةكرح نم هلحخاد يف يرجمامو « دوهشملا نوكلا ىلإ ةرركتملا ةينآرقلا تاهيجوتلاف

 تيملا نم ّيحلا جورخو ناويحاو تابنلاو قربلاو دعرلاو رطملاو باحسلاو كالنألاو راهنلاو

 قلاخلا ةمظع ىلإ الوآ يرشبلا سجل ا هيجوت اپ ادوصقم ناک يحلا نم تيما حورخو

 قلاخلا هنآ رقي اب ‹ هتنمیهو هتدارال هعوضخو « هتئیشم نع هلک نوکلا رودصو « هتردقو

 قلخلا هل الآ # : هاوس دحأال رمآ ال يذلا رمألا بحاص وهف مث نمو ‹ ريغ قلاحلال يذلا
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 . هاوس ةدابعلا قحتسي دوبعم الو هربغ هلإ الف نذإو . “ رمألاو

 « نوكلا اذه ىلع فرعتلا ىلع ناسنإلا ثح كلذك تاهيجوتلا كلتب دوصقملا ناك مث

 : اهليمجتو اهنييزتو ضرألا ةرايع يف هنم ناسنإلل هللا رس امم ةدافتسالل

 اوختبتل ةرصبم راهنلا ةيآ انلعجو ليللا ةيأ انوحمف « نيتيآ راهنلاو ليللا انلعجو #
 .'( اليصفت هاناصف ءيش لكو « باسحلاو نيتسلا ددع اوملعتلو « مكبر نم الضف

 . "4 جحلاو سانلل تيقاوم يه : لق ةلهألا نع كنولأسي #
 نيجوز اهيف لحج تارمثلا لك نمو ارانآأو يساور اهيف لعجو ضزألا دم يذلا وهو

 عطق ضرألا يفو . نوركفتي موقل تايآل كلذ يف نإ <« راهنلاو ليللا يشغي « نينثا

 « دحاو ءاب يقسي ناونص ريغو ناونص ليخنو عرزو بانعآ نم تانجو تارواجتم

 . “0ه نولقعي موقل تايآل كلذ يف نإ « لكألا يف ضعب ىلع اهضعب لضفنو

 موي اہنوفختست اتویب ماعنالا دولج نم مکل لعجو انکس مکتویب نم مکل لعج هللاو#
 هللاو . نيح ىلإ اعاتمو اثاثآ اهراعشأو اهرابوأو اهفاورصأ نمو . مكتماقإ مويو مكنعظ
 مكيقت ليبارس مكل لعجو <« انانكأ لابجلا نم مکل لعجو « الالظ قلح ام مکل لعج

 . 4 نوملست مکلعل مکیلع هتمعن متی كلذك . مكسأب مكيقت ليبارسو « رحل ا

 ةجهب تاذ قئادح هب انتبنأف ءام ءامسلا نم مكل لزنآو ضرالاو تاومسلا قلخ نم مآ #
 ارارق ضزألا لعج نم مآ . نولدعي موق مه لب ؟هللا عم هلا . اهرجش اوتہنت نآ مکل ناکام

 لب ؟ هللا عم هلإأ ؟ ازجاح نيرحبلا نيب لعجو يساور امه لعجو اراهنأ اهالخ لعجو
 . " «نوملعيال مهرثكأ

 توكلم يف رظنلا ىلع ناسنإللا ثحت « ميركلا نآرقلا يف تاراشإلا هذه نم تارشع ىلإ
 ءهلالخ نم هللا ةردق ىلع فرعتلاو « نوكلا اذه ىلع فرعتلاو ٠ ضزرألاو تاومسلا

 : ضزألا ريمعت يف نوكلا اذه تانونكم نم ناسنإلا هفرعيام ررخست ىلإ هجوتلاو

 . ه اهبف مکرمعتساو ضرألا نم مكأشنآ وه
 تدأ مث « ملعلا بلط ىلإ ءادتبا نيملسملا تعفد يتلا يه امل اثمآو تاهيجوتلا هذهو

 )١ ( فارعألا ةروس :٠٤ . ) ) ۲ءارسإلا ةروس : ١١ .

 )  ) ۳دعرلا ةروسس ( + ) . ۱۸۹ : ةرقبلا ةروس : ٤۳ .

 ) ٥ ( لحنلا ةروس : ۸١-۸١ . )  ) 1للمنلا ةروسس : ٦١٦١ .
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 اوهجنا لب ‹ قيرغإلا دنع هودجو يذلا يفسلفلا يرظنلا ملعلا ىلع راصتقالا مدع ىلإ مج

 ‹ يملعلا ثحببلا يف يبيرجتلا جهنملا اوأشنآف ةيقيبطتلا ةيلمعلا ةيحانلا ىلإ ثحببلاب

 ءايميكلاو ءايزيفلاوءاضعألا فئاظو ملعو بطلا مهيديأ ىلع مدقتف تاوطح هب اوراسو
 . خيراتلا عجارم هب دهشت يذلا مدقتلا كلذ تايضايرلاو كلفلإو

 ةيملعلا ةكرحلا نم اهوصأ لك دمتست ةثيدحلا ةيبروألا ةيملعلا ةكرحلا نأ : ايناث

 نكي مل قافآ ىلإ هب تلصوت اًققاف اًيملع ادهج تلذب ابروآ نأ اذه يفنيالو . ةيمالسإلا

 اذه لثمب هنآ هليجست يغبني يذلا نكلو . قافآلا كلت ىلإ لوصولا نم اهتنكم ابرو دنع

 احوتف مهنمز يف دعت تناك ملعلا نم قافآ يف اولصوو « مهتقو يف نوملسملا قوفت دهجلا
 اهتضبن تدب نيح ابروآ نآ « هيلإ هيودتلا بجي نيملسملا باسحل قراف عم « ةميظع

 يف وأ ثحبلا جهنم يف ءاوس « هيلع تنبو هنم تدمثسا ازهاج اديصر تدجو ةيملعلا

 ثحبلا جهنم يف ديصرلا اذه لثم ميدل نكي مل اوأدب نيح نوملسملا اهنيب « اهتاذ مولعلا

 اه نكت مل ةديدج امولع اوأشنأ اك « مهنيد هيجوتب مهسفنأ دنع نم ءاشنإ هوأشنأ انإو
 مهمولع ىلإ ةفاضإلاب اذهو ) ةيفارغحلا طئارخلا ملعو « الثم ربجلا ملعك ةقباس لوصأ

 مولعو نآرقلا مولعك ممألا نم مهريغ دنع لاحلا ةعيبطب اه ليثمال يتلا ةصاخلا ةينيدلا

 . (خلا . . لوصألاو هقفلاو ثيدحلا

 ريغ ىلع ةديقعلا لظ يف تأشن ةيمالسإلا ةيملعلا ةكرحلا نأ نم افنآ هيلإ انرشأ ام : اثلاث

 يف حيحصلا جهنملا يه ةيمالسإلا ةكرحلا اب تدرفت يتلا ةيزملا هذه نآو . اهعم ماصحخ

 نم انيح ةيرشبلا هب تدعسف « ينابرلا مهجهنم نم نوملسملا هدمتسا يذلا « ملعلا

 - رصاعملا اهعقاو يف - حيحصلا جهنملا كلذ تدقف نيح ةيرشبلا نأو . ريصق ريغ نامزلا

 ٠ يبصعلا بارطضالاو يسضنلا قزمتلا اهباصأو ءامطاوحأ تبرطضإو ارثك تيقش
 ةكرحلا هتققحام نأو « نوسكاشتم ءاكرش هيف الجر » : ينآرقلا لخملا يف ءاج اک تحبصأو

 لايجألا كلت ءاهتناب تهتنا ةيخيرات ةيضق سيل طبارتلاو نزاوتلاو لومشلا نم ةيمالسإلا

 كلت تناك اك هنآو . نمزلا لكلو « ةيرشبلا لكل جهنم وه نإ . نيملسملا نمةطيشنلا

 ةرصاعملا ةيمالسإلا ةوحصلا نإق - رمأ لكك - رمألا كلذ يف ةدئار نيملسملا نم لايجألا

 يتلا ةرصاعملا ةيلهاجلا هجو يف - ةيلمعلا ةسراملا لالخ نم - ينحملا اذه زربت نأ ةفلكم

 جذومنلا لالخ نم - ةفلكمو . ةيرشبلا تقشأو « تلضأو تلضف اهنيزاوم تلتحا
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 نم ءزج اذه نآو - رمأ لكك - رمألا اذه يف اماوص ىلإ ةيرشبلا درب - ةيعقاولا ةودقلاو يلمعلا

 : ةمايقلا موي هللا مامأ هنع لأست اهتلاسر

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكثل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو ل
 , چا دیهش

 مويلا هل دعي ملو يهتنا خيراتلا نم ءزجك ةيمالسإلا ةيملعلا ةكرحلا سردنال كاذو اذهبو

 هرصاعملا انعقاو يف هتداعتسا لواحنو « موي تاذ هانسرام « مئاد جهنمك انإو «دوجو

 حقاو ىلإ « خيراتلا فحتم » نم ةكرحلا جرخت كلذبو . هيلإ يفت نأ اهلك ةيرشبلا وعدنو

 رضاحلل ةداج ةلاسر ىلإ « نمزلا اهيلع رم الك تهبت ٠ يركذ » اوك نمو « ةايحلا
 . ةيرشبلا يقر لجأ نم لبقتسمللو

 ډک ډک ډم

 ةيراضحلا ةكرحلا فصول هتاذب حلصي ةيمالسإلا ةيملعلا ةكرحلا نع هانلق يذلاو

 . ةيمالسإلا

 ‹ قرشملا يف يسابعلا دهعلا يف ةيمالسإلا ةراضحلا نع اوملكت نيقرشتسملا نم اريثك نإ

 ةرتف دالبلا مكحو مالسإلا اهيف لخد يتلا ةيبروألا دالبلا نم امهريغو ةيلقصو سلدنآلا يفو
 . تقولا نم

 ؟ نوہتکپام مهنع نحن لقنن مث « نوملکتي ءيش يآ نع نکلو
 كلت باحصأ اهانب يتلا ندملا ددع وه سيل - ةراضح ةيأ - ةراضحلا ينام مهآ نإ

 اذه ناك نإو . . اهيف اوعرب ىتلا تاعانصلا الو ‹ اهوقش يتلا قرطلا الو « ةراضحلا
 فلتختو « ةمآو ةمآ نيب هيف توافتلا ثدحيو « ةراضحلا موهفم يف لاحلا ةعيبطب الخاد
 . تاجردلا

 ميقلا دقفت نيحو « شيعت ميقلابو <« تاراضحلا اشدت ميقلابف . . ميقلا ةراضحلا انإ

 . طوقسلا ىلإ لوئت

 بنارحلا نع ملکتي Civilization ةرlضزضk| نع ملڪتي نيح ةماع ةفصب برغلا نكلو

 باتكلا نيب فالح ىلع « ءداادe ةفاقثلا نع مالكلل ميقلا كرتيو « رثكأ ةيسحلا ةيداملا

 . (هنيب لحخادتلا يدمو « كلتو هذه نيب ةقالعلا يدم يف مهدنع نيحرۇملاو

 . . نيدلا اذه ميهافم نم ةدمتسملا ةيتاذلا انريياعم انل نوكت نأ بجيف نحن ام

 )١( ةرقبلا ةروس : ٠٤١ .
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 يف ناسنإللاب ةطونملا ةفالخلا ةمهم نم ءزج يهو « ةبولطم ضرالل ةيداملا ةراعلا نإ

 - رداق وهو -اهيف ناسنإلا رصق اذإو . هللا باتك يف ةحضاو تاراشإ اهيلإ درتو « ضرألا

 . هنم بولطم فیلکت يف رصقم وهف
 دق لب « نمؤملاو رفاكلا اهيف يواستي دق يتلا ةيداملا ةرامعلا كلتب تسيل ةربعلا نكلو

 : اهتنيزو ايندلا ةايحلا يف هلك هدهج هزيكرتل انايحأ نمؤملا ىلع رفاكلا اهيف قوفتي
 اهيف مهو « اهيف مهاعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم ل

 . چ نوسخیيال

 ؟ هدوجو ةياغ امو ؟ هدوجو ةياغ ققح له . . « ناسنأإلاب » ةربعلا امنإ

 . « تاراضحلا » فلتخت يلاتلابو « « ميقلا » فلتخت انه هنإ

 يف نوثحابلا اهيلع زكري يتلا قورفلا ودبت « رابتعالا يف ةطقنلا هذه ذخأن نيحو
 « ثاثأ وأ« ناوأ وأ « سبالم وأ « ندملا ءانبل قرط وأ « ةيرامعم زرط نم -«تاراضحلا»

 له : ىسيئرلا لاؤسلا كلذل ةبسنلاب ادج ةيشماهو « ادج ةيوناث - فراخز وآ « يلح وأ
 ۰ ؟ هدوجو ةياغامو ؟ هدوجو ةياغ ناسنإإللا ققح

 ىلع-انكلو « انباسح نم اهيغلن وأ بناوجلا كلت انتاسارد يف لمهن نآ دوصقملا سيلو

 ىلع نوسردي نيذلا تاراضحلا وسراد اهايإ اهيطعي يتلا ةيانعلا اهيطعن نل  نيقيلا هجو
 . . رضاحلا تقولا يف برغلا جهانم

 اهددح يتلا ةياغلا نع ايساسآ افالتحخا ةفلتخ برغلا سح يف يرشبلا دوجولا ةياغ نإ

 . نيدلا اذه يف هلوسرو هللا

 ‹ «ءاقبلا عارص » يف هدوجو تبثيل « نييسيئر نيرمأل قلخ دق برغلا سح يف ناسنإلاف

 . عاتم نم ضزألا يف اهب عتمتسيلو
 ‹ حيسملاب كحمتتف ! نيدلاب ةلص تاذ اهتراضح نأ معزتو اهسفن ابرو طلاغت انايحأو

 بذكأ وهام كانه سيلو « (طعنئانهم (ا۷ذانان١0 ةيحيسملا ةراضحل ا » اهتراضح يمستو

 لجأ نم ضرألا عاتم نع عفرتلل اعد دق مالسلا هيلع حيسملاف ! عقاولا للغ اذه نم

 نآ دار نمو « رسإيإألا هل ردآف نميألا كدخ ىلع كبرض نم » : لاقو « حورلا صالخ

 هيلع حيسملا ةوعد نع يبروألا عقاولا دعبأ امو «! اضيأ ءادرلا هطعأف كبوث ذخأي

 ‹ برضت يه لب « نميألا اهدخ ىلع ارض نمل رسيألا اهدخ ريدتال يهف. مالسلا

„o; دوه ةروس )١( 
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 تسيل اهنإ ! دحأ اهسمي نأ نود ةصلاخ ةيناودع ةبغرب بصتختو « بلستو « بهنتو

 اب لذتل ةوقلا ىلإ يعست يتلا ةينامورلا ةيلهاجلا ةثيرو يه انإ « حيسملا ةوعد ةثيرو

 ايندلا ةايحلا نييزت ىلإ يعست يتلاو ‹ ةصاخلا اهحلاصملل مهدبعتستو «مهرهقتو نيرحآلا
 اإ ةرصاعملا ةيبرغلا ةراضحلا نع نولوقي نيذلاو ! عاتملا يف قرغت نأ لجأ نم ةنيز لكب

 نومعزي نيذلا نم « ريثكب حرصآو « ريثكب قدصأ مه 6إ٠ء0- ۸٥۲٣۵ ةينامور ةيقيرغإ
 ٠ مالسلا هيلع حيسملاب ةلص يآاه

 يناويحلا ريسفتلا لبقتت نأ اهحشر يذلا وه « اهساسأ يف ةينامور ةيقيرغإ اهنوكو
 نوراد اهب رسف يتلا ءاقبلا عارص ةركف ناسنإال ينبتت نأو « نوراد هعدتبا يذلا ناسنإالل

 هسرامت يذلا يناويحلا ريسفتلا كلذ عاتملا رسفت نأ كلذك اهحشرو . هكولسو ناويحلا ةايح

 . اشايح عقاو يفو اهمالعإ لئاسو يف اهشيعت يتلا ةيسنحلا يضوفلا يف

 ربک : نییسیٿر نیرمآ يف هروطت زکر هنکلو . روطتم ناویح ناسنإلا نإ نوراد لاق دقلو
 اقلعم سيلو عذحلا ىلع ادمتعم هسأر راصف « هيمدق ىلع هتفقو يف ماقتسا نأ دعب هغامد

 نم هتنکم ةروصب هدي ماب روطتو . هژاکذ دازو « قطنف « ربکی نأ هخمل حیتآف « ءاضفلا يف

 . . هلمع لإ هؤاكذ هعفدي ايف اهمادختساإو تاودألاب كاسمإلا

 زكري ةراضحلاو خيراتلل يبرغلا ريسفتلاف . . هفادهآ كلتو « ناسنإلا وه اذه ناك اذإو

 . . عامل تاودأو « عارصلا تاودأ : نییسیٿر نیرمآ ىلع

 وهف - اناسنإ راص يذلا - روطتملا ناويحلا امأ . ةيدسجلا هتوقب عراصي ناويحلا ناك

 ملعو برحو ةسايس ىلإ عارصلا تاودأ تريغت مث نمو « كلذك هلقع مدختسي
 . .ايجولونکتو

 وهف - ناسنإلا يأ - روطتملا ناويحلا امأ . افرص هدسجب عاتملا سراي ناويحلا ناكو

 . . عاتملا ققحيل ةتحبلا ةيدسجلا ةسرامملا بناج ىلإ « نفلا» مدختسي
 ةوقلاو ةيسايسلا ةوقلا ىلع برغلا دنع « تاراضحلا » ةسارد يف زيكرتلا نوكي اذكهو

 لحل او يناوألاو سبالملاو ةرامعلا زرط ىلعو « يجولونكتلا مدقتلاو يملعلا مدقتلاو ةيبرحل ا
 . خلإ . . فراحزلاو

 . . رخآ فقوم اهلك اياضقلا هذه يف هلف نيدلا اذه امآ
 هباتک يف احضاو ادیدحت يلاعتو هناحبس هللا اهددح دقف يرشبلا دوجولا ةياغ امف

 : ميركلا
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 . 4 نودبعيل الإ سنإلاو نحلا تقلح امو #
 ةيدبعت رئاحش تسيل يهف « اهداعبأ حضويو ةدابعلا كلت لزنملا هباتك يف هللا لصفيو

 : ةایا لک لمشی ائیش لب ء بسحف

 هک . . هل كيرشال « نيملاعلا بر هلل يتامو يايعو يكسنو يتالص نإ : لق

 : ةريثك ارومآ لمشت يه اذإف « اليصفت هناحبس اهدیزيو
 ١ هللا لوسر ادمحم نأو ‹ هللا الإ هلإ ال هنأب داقتعالا .

 . كيرش الب هدحو هلل ةيدبعتلا رئاعشلاب هجوتلا-۲
 . عئارشلا نم اهريغ نود اهدحو هللا ةعيرش قيبطت ۳

 ٤ هللا الإ هلإ ال تايقالخأب قلختلا .

 . هاوس جهنم يأ يضتقمب ال « ينابرلا جهنملا يضتقمب ضرألا ةرامع - ه
 نم رمآ لك يف ةلخادو « ضرألا يف ناسنإلا طاشن لكل ةلماش ةدابعلا حبصت كلذبو

 . ةايحلا رومأ

 : يرشبلا دوجولا ةياغ نم !ءزج هفصوب عاتملا هللا ركذ كلذك

 .  نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضزألا يف مكلو #
 ىلإ هعفرو « اطباه ايناویح اعاتم نوکی نآ نع هعفرت ادودح عا“(ا تدذل لعج هنکلو

 : «ناسنإلاب » قتاللا يوتسلملا

 : ةمحرو ةدومو انكس سنجلا لعجف

 ةدوم مكنيب لعجو « اهيلإ اونكستل اجاوزآ مكسفنأ نم مكل لعج نأ هتايآ نمو #

 4 ةجرو

 . ةليخملا الو فرسلا يف الو فرتلا يف ال « ربحا يف قافنإللل لاملا لعجو

 ‹ ليبسلا نبإو نيكاسملاو يماتيلاو نيبرقألاو نيدلاوللف ريخ نم متقفنأ ام لق #
 .  میلع هب هللا نف ریخ نم اولعفتامو

 : لالذإلاو رهقلاو شطبلل ال هللا ةملك ءالعإ لجأ نم داهجلل ةوقلا لعجر

 هللا ليبس يف لتاقي نمو . ةرحآلاب ايندلا ةايحلا نورشي نيذلا هللا ليبس يف لتاقيلف #

 . "« (يظعارجأ هيتؤن فوسف بلخي وأ لتقیف
 . ۱٠١۳-١١۳ : ماعنألا ةروس ( ۲) . ٥٦ : تايراذلا ةروس (1)

 ۲١ : مورسلا ةروس ( ١". ) ٤ : ةرقبلا ةروس (۳)

 . ۷٤ : ءاسنلا ةروس ( 1 ) . ۲٠١ :ةرقبلا ةروس ( )٥

i 



 . . لاج لک ینو هاجتا لک يف اذکهو اذکهو

 ميظعلا نأشلا اذه ىلع ةراضحلاو خيراتلل يمالسإلا ريسفتلا يف زيكرتلا راص مث نمو

 ؟ هدوجو ةياغ اهب ققح يتلا لئاسولا امو ؟ هدوجو ةياغ ققح له : ناسنإللةبسنلاب
 كلذ قيقحتل تاودأ درج نونفلاو ايجولونكتلاو ملعلاو برحلاو ةسايسلا حبصتو

 اهداسف وأ اهحالص اسيقمو « ةينابرلا طباوضلاب ةطبضنم اهعاذب ةمئاق تاياغال  دوجولا
 . ريياعمالو افاده اتاذ يف يه دعت ملو « طباوضلا كلتب

 ندملا نم ءالؤه ينب مك : ءدب يذ ٌيداب لسن ال ةراضحو ةراضح نيب لضافن نيحف

 ةكرعم مك يفو ؟ ةحلسألا نم اوعنص مكو ؟ قرطلا نم اوقش مكو !! ءالؤه ينب مكو

 تناک فیکو ! مهفراخزو مهیلح تناک فیکو ؟ مهراہعم زارط ناک فیکو ؟ اورصتنا

 هللا اودبع له : لوألا لاؤسلا نم يهثنت نأ دعب - انئش نإ اهآسن ةلثسأ اهلك هذه نإ

 اومكح له : ةلثسأ لاؤسلا اذه نم عرفتيو ؟ هللا ريغ اودبعف مہولق تغاز مآ هتدابع قح
 طباوضلاب اطبضنم مهكولسو مهركفت جهنم ناك له ؟ عئارشلا نم اهريغ مآ هللا ةعيرش

 هللا قالخأب !وقلخت له ؟ هللا لزنأ ام ريغل ادنتسم طباوضلا هذه نم اتلفنم ناك مآ ةينابرلا

 ؟ ناطيشلا قالخأب مأ
 وخرؤم هيلإ رظني امك ادحاو اقش سیل هنكلو « تاودآالاب صاخلا لاؤسلا نجم مث

 يف « اتايهام يف « اهعاذ يف تاودألا نع لأسي امهدحأ « دحاإو نآ يف ناقش هل امنإ «برخلا
 له : اهمادختسا تالاج نع لأسي رحتآالاو ‹ خلإ. . اهتعاربو اهتقدو اهمدقت ةجرد
 ؟ همعنأب رفكلاو هللا ةيصعم يف تمدختتسا مآ ؟ هنيد ةمدخو هللا ةملك ءالعإل تمدخعتسا

 ء يمالسإلا حلطصلملا يف « ةراضحلا » نع حضاو موهفم انيدل راص دقف كلذ انكردأ اذإ
 . يسابعلا رصعلا يف ةيمالسإلا ةيراضحل ا ةكرحلا نع ثدحتن حلطصملا اذه دودح ينو

 تلظو « اهلظ يف تشاعو « ةديقعلا نم تقثبنا . . « ةيمالسإ » انآ اهيفام زربأ نإ
 . راوبلا نم اهماصأ ام اماصأف اهنع تفرحنا نأ ىلإ اھنع اقداص اریبعت

 وآ « ندملا.ءاشنإ يف ءاوس « يميظنتلاو يداملا بناح لا يف ةعقار تازاجنإ تزجنآ دقل
 قيستلاو تاصاصتحالا عيزوت وأ « تاعانصلا مدقت وأ « ةرامعلا لاج وأ ‹ قرطلا قش
 لق وأ -« تاراضحلا » نم ريثك نيب كرثشم ردق -انلق اك اذه نكلو . . قفارملا يثش نيب
 . تاعارلا تتوافتو « رادقألا تتوافت نإ و - «  تاراضحل ا » لک نیب

 ينعللاب ال « ةيدابلا لهأ لعفب انراقم رضحلا لهأ لعف يأ تحبلا يوغللا موهفملاب انه « ةراضحلا » نع ملكت )١(

 . ميقلا نم لمحي اب يحالطصالا
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 جهنمب نيرثأتم نآلا هلعفن ام وهو - عئاورلا كلت نع ثيدحلا ىلإ هجتن نأ لبق اتكلو

 . تاراضحلا نيب ةيمالسإلا ةراضحلا هب تدرفت اع ثيدحلا ىلإ هجمتن نأ بج  برخلا

 ةراضحلا ىلإ رظننلف - ةيمالسإلا ةيملعلا ةكرحلل ةبسنلاب انلعف امك - كلذ كردن يكلو

 . . « ةرصاعملا ةيلهاجلا » ىلإ يرحألاب و « ةرصاحملاةيبرغلا
 ليثم ال ام تاهاجتالا عيمج يف ضرألل ةيداملا ةرامعلا نم تأشنأ دق ةيلهاحلا هذه نإ

 نكي مل ةحئار تازاجنإب مايقلا نم يجولونكتلاو يملعلا مدقتلا اهنكم دقو . خيراتلا يف هل

 . ناسنإللا اهب ملحي

 ؟ ةيلهاجلا هذه يف « ناسنإللا » نيآ نكلو

 . . عتمتساو . . هتاذ « ناسنإإلا  ققح دقل

 !؟ هعاتم ناک يوتسم يآ یلعو . . هتاذ ققح رایعم يابف

 ‹ هرماوأ يدحتو « هللا ةيصعمب ! هتاذ ققح دقف ةيقيرغإلا ةروطسألا رايعمب امأف

 . هتايقالخأو هميقو نيدلا نع عسولا ردق خالسنالاو « هتاهيجوت نع دوصقملا داعتبالاو

 يتح سحلا تاذلم يف قارغإلاب ! عتمتسا دقف روطتملا ينيورادلا ناويحلا رايعمب امآو

 . ةايحلاو تقولإو دهجلا بعوتست
 ! الف . . هللا همرك يذلا « ناسنإللا » سايقمب امأو

 : يلاعت لوقي

 مهانلضفو « تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا يف مهانلمو < مدآ ينب انمرك دقو ٠
 . 4 دایضفت انقلخ نم رثک ىلع

 تءاضأ ةيناحور ةيفافش ةيولعلا ةخفنلا هتحنمف « هحور نم هيف خفن هنأ ميركتلا نمو

 : هنم يوس يذلا نيطلا ةماتع

 يحور نم هيف تخفنو هتيوس اذإف ‹« نيط نم ارشب قلاخ ينإ ةكثالملل كبر لاق ذإ #
 . چ نیدجاس هل اوعقف

 حورلا ةخفن هيف لصفنتال « تقولا تاذ يف ايناحور ايدام انئاك هقلخ ةظحل نم راصو

 يشميو « ةريصب ىلع بيغلا ملاعب نمؤيو « يعو ىلع هبر فرعي . نيطلا ةضبق نع

 نم ۲۹ ص - ۱۳ ص ٩ ةيلهاحلا يلعم يف ديهمت ١ تثش نإ رظنا . ينآرقلا حلطصملاب « ةيلهاحلا » نع ملكتن )١(

 . « رصاعملا ماعلا لاوحأل ةيمالسإ ةيؤر ١ باتك

 Y۷ : ص ةروس (۲) ¥ : ءارسإلا ةروس (
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 : ءاسلاب ةقلعم هحورو ضزألا ىلع هدسجبب

 ينيورادلا ناويحلا هنم نيأو « هللا ىلع درمتملا ةيقيرغإلا ةروطسألا ناسنإ كلذ نم نيأف

 ! ؟روطتملا

 ملاع يف هاوق لكب لماع ناسنإ : ةيمالسإلا ةراضحلا يف يوسلا جذومنلا ىلإ رظنا

 ‹ اهليهاج فشكتسيل ضرألا قافأ بوجيو « قرطلا قشيو « ندملا ئشني « ةداهشلا

 هتقو يف هل حاتیام لک ملعتیو « ةايحلا قفارم مظنيو ‹« تاماخلا عتصيو « ضرالا حلفيو

 ‹ هيرب نمؤم هلك كلذ يف وهو . . ملعلا نم ةديدج باوبأ حتفل دهتجيو « هملعتي نأ

 هاضر يف عماط « هللا لزنآ |يب ةعساولا هتکرح يف مزتلم 6 رحلالا مويلاب نمؤم

 !؟ عايضلاو ةريلاو قزمتلا نم هيقتو « هعمجتو ناسنإلا نايك دحوت ةمعن يأ

 طاشدلاو ةكرحلا ىلع روطفم « اهرمعيل ضرألا يف هللا هلعج يذلا « ةفيلخلا » اذه نإ

 : هنايك يف هللا اهعدوأ يتلا عزاونلا مكحب

 ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نيئبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز #

 )هي . . ايندلا ةايحلا عاتم كلذ . ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو

 : هتدابعو قلاخلا ىلإ هجوتلا ىلع كلذك روطفمو

 تسلآ « مهسفنآ ىلع مهدهشأو ‹ مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ينب نم كبر ذخآ ذإو
 . 4 اندهش يلب : اولاق ؟ مکبرب

 رثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ « هللا قلخل ليدبتال « اهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف ل

 . "#4 نوملعيال سانلا

 عم حنجي الو ‹ نيطلا ةضبق عم حنجيال « قسانتم طبارتم نزاوتم - اعم هيتعزنب - وهو
 . . حورلا ةقارشإب اًيضم « ةماتعالو ظلغ الب نكلو نيطلا ةضبقب كرحتي . حورلا ةخفن

 نيب اهدرفت كلذو « ةذفلا ةيمالسإلا ةراضحلا تآشنآ يتلا ةيوسلا ةكرحلا يه كلتو

 . تاراضحلا

 جهنم انيوهتسیالو < ةراضحلا هذه نع انثيدح يف زكرن نأ يغبني بتاجلا كلذ ىلعو

 . ١٤ : نارمع لآ ةروس (۱)

 . ۱۷۳ : فارغألا ةروس (۲)

 :e مورسلا ةروس (۴)
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 تاودآو سبالملا زرطو ةرامعلا زرطو تاكوكسملاو فراحزلاو منانلا ىلع زيكرتلا يف برخلا
 .. ةنيزلا

 . «ةراضحلا» ينام نمثآ تسيل اهنأل . . اهيلع زكرنال نكلو . . اهلمهن لوقأ ال

 دقعو « ةرحآالل ةايلاو ايندلل ةايحلاو « ةرحنآلا ةايحلاو ايندلا ةايحلا نيب ةلصلا دقع نإ

 ميقلاو يلمعلا طاشنلا نيب . تايونعملاو تايسحلا نيب . حورلاو دسجلا نيب ةلصلا

 نوكي طقف دئدنعو « ذئدنعو . ضرألا يف ناسنإلا هيلإ لصيام مظعأ وه . . ةيقالحألا

 . ةراضحلل يقيقحلا ينعملاب « ارضحتم))

 لمكتل بناوجلا ةيقب يتأتو . هيلع زيكرتلا قحتسي يذلا وه ينحملا اذه نإف كلذل

 . ةايحلاب ضبنتل ةمئاقلا رطألا ىلع تاليصفتلا عضتل وأ . ةروصلا

 اهعراوشو ةيرامعملا اهزرطو اهينابم لبق - « ةيمالسإلا ةنيدملا » يف انفقوتسيام وأ نإ
 . عماجلا دجسملا وه دتقو هنع عرفتت يذلا اهزكرم نأ - اهقفارم ميظنتو اهمجح ةماخضو

 وأ . . قوسلا وه ةثيدحلا ةنيدملا زكرم نإ . . قرفلا يرتل « ةرصاعملا » ةنيدملا ىلإ رظنا

 نأ سانلل داري يتلا ةهجولا ىلع وأ ! سانلا تامايتها هاجتا ىلع كلدي كلذو ! يمالملا وه

 ! اهيلإ مهمتها اوهجوي

 ضرألا يف نورشتني مث « هللا ىلإ هجوتلاب مهموي نوأدبي ةيمالسإلا ةنيدملا لهأ ناك اتنيب

 ىلإ نودوعي يذلاو « هركذب مهموي اوأدب يذلا ممبر نم ركذ ىلع مهو مهحلاصم نوضقي

 . كلذ نيب ميف هنوسنيالو « ةليللاو مويلا يف تارم سه هركذ

 عونو ‹ يرامعحملا هزارط لبق - هيف انفقوتسيام لوأ نإ . . يمالسإلا تيبلا ىلإ رظنإو
 عونو « ضعبب اهضعب هراجحأ طبرل مدختسا يذلا طالملا عونو « هب ينب يذلا رجحلا

 حمست ةقيرطب ينب هنآ- هيف عضو يذلا ثاثألا عونو « هليمجتل تمدختسا يتلا فراحزلا

 نهيلع عقت نأ نود ةيلزنملا نهحلاصم نيضقيو ةيرحب نكرحتي نأ ءاسنلا نم تيبلا لهأل
 وهو . تيبلا لخاد يف « نوصملا مرحلا » ىلع علطي نأ اعرش هل زوجيال يذلا يبنجأالا نوع

 اه حاتيام يصقأ مونلا ةرجح- هيف زربت يذلا « ثيدحلا تيبلا » هدقتفي ينالخآ ينيد ينعم

 ! فشكتلا نم اه حاتيام يصقأ تيبلا ةبر هيف فشكتتو ‹ زوربلا نم

 . . اهتلالدو ةيمالسإلا ةيراضحلا « تاميظنتلا » ىلإ رظنا مث

 هضرعت مدعو يضاقلا ةناصح هيفام مهأو « ليصأ يمالسإ زاجنإ « ءاضقلا ناويد » نإ

 ! ناطلسلا بحاص يوه ىلع نوكتال دق ماكحأ نم هنع ردصيام ببسب لزعلل
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 هيف هللا لعج يذلا - ينابرلا رمألا ذيفنتل « ليصأ يمالسإ زاجنإ « ةبسحلا ناويد » و

 سانلا مازتلا ىلإ نانئمطالاو « ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا وهو - ةمألا هذه ةيربخ

 : مارلإو لالحلاب

 نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك #
 , 4 اب

 يف قافنإلاو « ريخلل بح نم سانلا سوفن يف ناكام ىلع ليلد « فاقوألا ناويد » و

 . هللا لیبس

 ‹ ضزألا ممأ نم اريثك ةيمالسإلا ةمألا هيلإ تقبس ايراضح اقبس تناك ميلعتلا ةيناجمو
 < ةحضاو ةلالد تاذ ةيراضح رهاظم اهلكو « تاناتسرايبلا » يف جالعلا ةيناج كلذكو

 . مالسإلا حور نم ةعبانو

 يآ يف رفوتي مل اذهف « اهعوقو مدع ينعمبإال - ةميرجلا نم يمالسإلا عمتجملا ةفاظنو

 ةنينأمطلاو نمأالاب سانلا سحيم ثيحب اهثودح ةردن ينعمب نكلو  خيراتلا يف يرشب عمتجم

 ." . . يمعاكلتغو مهضارعآو مهحاورأ ىلع

 . " . رمخلا نم عمتجملا ةفاظنو

 .. . ةشحافلا نم عمتجملا ةفاظنو

 يف ةدحاو ةرسأ مهنأك ةنيدملا نم دحاولا يحلا لهأ لعجق يتلا محارتلاو داوتلا حورو

 . . مهمومو مهنازحأو مهحارفأ
 يذلاو . . « تاراضحلا » نيب هب تدرفت يذلا « ةيمالسإلا ةراضحلا بل وه كلذ

 هفصوب لب « ةمألا هذه خيرات نم ءزج طقف هنآ ىلع ال ‹ هيلع زکری نآ سرادلل يخبني

 ‹ يرخأ ةرم اهتسرامم ىلإ دوعت نأ اهماهم نمو « موي تاذ ةمألا اهتسرام « ةيراضح ةلاسر

 لجأ نم اهتسرام ىلإ - يلمعلا قيبطتلاو ةيلمعلا ةودقلا لالخ نم -اهلك ةيرشبلا وعدت نأو
 . «ناسنإلاب » عافترالا

 . ۱۱١ : نارمع لآ ةروس (۱)

 . ةرصاعملا ةيلهاحلا هدقتفتام دشأ نم تاذلاب رمألا اذه (۲ )

 ليحتسم اذهف « ةميرحلا نم ةفاظنلا ىلإ ةراشإلا يف انفلسأ اك - لماكلا عائتمألا اهائعم سيل انه ةفاظنلا )٤( و (۳)

 . ثودحلا ريثك الو اعئاش ارمأ تسيل اہنأ اهانعم نکلو - رشبلا ماع يف



 يذلا ىسايسلا دادبتسالا ءارج نم اهتيلاثم تزتها دق ةراضحلا هذه نأ يف دحأ كشيام

 . هسرامی الو ملظلا بحال الداع- هعبطب - مهنم ناک نم ادع ایف نویسابعلا ماکس ا هسرام
 ل يمالسإلا خيراتلا يف ماكحلا داسف نأ يهو « لبق نم اهانرکذ يتلا ةقيقحلا ىلإ دوعن انكلو

 ةديقع نم اهتايح دمتستال يتلا ةيرشبلا مظنلا ف اهيل يدؤي يتلا جئاتنلا تاذ ىلإ ئاد دؤي

 نم فوغلا عفادبال هللا ىلإ برقتلا عفادب مهتامازتلا اهيف سانلا يدؤي الو « هللاب اهطبرت
 . ناطلسلا

 : لماشلا يمالسإلا ينعملاب - يراضحلا اهطاشن سراغت ةيمالسإلا ةمالا تقلطنا دقل

 اعم قالحألاو يلمعلا طاشنلاو « اعم ةرحأآلاو ايندلاو « اعم ةداملاو حورلا لشمي يذلا

 اقيبطت امنإ . . اهنع يبنجأ ريثأتب الو « اهماكح نم ةوعدبال « اهسفن نم يتاذ عفادب
 . ةايحلا نوئش لك لمشي « لماك ةايح جهنم هتقيقح يف وه يذلا « نيدلا اذه ميهافم

 كلذف « يلوألا سيسأتلا ةرتف نع رخأت دق ةيمالسإلا ةمألل يراضحلا طاشنلا ناك اذإو

 اذه اهيلع موقي يتلا سسألاو دعاوقلا خيسرت يف لوألا ةرتفلا تضقنا دقف « يعيبط رمأ

 . سيسأتلا دعب ءانبلل قلطنت سوفنلا تأدب مث . ةايحلا عقاو يفو سوفنلا لحخاد يف نيدلا

 هأشنأ يذلا ٌيحلا نايكلا يف انماك ناك يراضحلا طاشنلا اذه نآ هريرقت دون يذلا نكلو

 نو . فورظلا هيتاوت نيح دتميو تبني مث « ةرجشلا قاس يف معربلا نمكي ايك « مالسإلا
 الإ هلِإ ال هنآ ةديقع عم ةظحل لو نم دلو دق ةراضحلا هذه نم « ميقلاب » قلعتملا بناجلا

 نآرقلا نم تلزنأ ةروس لو نم لوألا تايآلا ىلإ رظناو . هللا لوسر ادمح نآو « هللا

 لادبتساو اهاطبإب يحوي اهب « ةيلهاجلا قالخأ ضحبب اديدنت لمحت اإ . ميركلا
 : هلا الإ هلإ ال تایقالحخأ : اہم ةديدج تایقالحخآ

 . 4 . . يعجرلا كبر ىلإ نإ ! ينغتسا هآر نأ « يغطيل ناسنإلا نإ الك . . #

 ٦ تاراضحلا ١ تايقالخأ نم وه هللا نع ءانغتسالا مهو نم يشانلا نايغطلاف

 ناكو « ءارقفلا ةيمدإ لكأت يتلا ةيلاسأرلا نايغط يف رصاحملا انملاع يف لثمتي . ةيلهاجلا

 اك « بعشلا دارفأ هب لذتست يذلا ةلودلا نايغط يف رابنا يذلا يعويشلا ماعلا يف لثمتي

 !٠“ نمألا سلجم » يمسي ام يف اه اروتسد عنصت يتلا !٠ يمظعلا لودلا » نايغط يف لثمتي

 اهعبصأ عفرت ن ء«هجو لك نم ةجحل ا اهمزلتو « بناج لك نم قحل ا اهبكري نيح اه غؤسي
 ! عيمجلا تكسيو . . ةظحل يف لدعلا يرجم فقوتف

 )١( قلعلا ةروس : ٦-۸ .
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 ةراضحلا يف يلوألا ةنبللا وه رحثآلا مويلاو هثاب ريكذتلاو « نايغطلاب ديدنتلا ناك دقلو

 مبتاوهش طبضتو « هدحو قحلا ممبرل سانلا دّبعت يتلا ‹ ةيمالسإلا ةراضحلا . . ةليدبلا

 . «ناسنإلا » عفتريف . . ءاز لاو باسحلاو رحأآلا مويلا ةديقعب

 كلت تدلو « هتاریذحتو هتاهيجوتو « هيهاونو هرماوأ يحو نم « نيدلا اذه يحو نمو

 تناعتسا نإو « يئاقلتلا اهدلوم يف دحأب ةرثأتم ريغ ايئاقلت اًداليم ةغاشلا ةراضحلا

 ةجاح يق مهنأ نوملسملا يآر ةيطنزيبلا ةراضحلا وأ ةيسرافلا ةراضحلا نم ةبولجم تاودأب

 يئاقلتلا دلوملا نيب قرفو . . مالسإلا لبق قباسلا مهخيرات يف ميدل اهدوجو مدعل اهيلإ

 ًاشنتمل « ةيبروألا ةضهنلا » نآ يرن نيح احضاو ودبي « ربغلا نم تاودآلا بالجتسا نيبو

 بورحلا يف ابرحو < سلدنآلا يف الس نيملسملاب ابروأ كاكتحا نم تأشن اينإ « ايئاقلت

 ثدمتسا نيح تضہنو « ةملظملا يطسولا امنورق نم ذئدنع ابروأ تجرخف . . ةيبيلصلا

 .' نيملسملا نم (هيتلك تاودألاو دلوملا تذحخأف « ةايحلا ةدارإ » نيملسملا نم

 ‹ خومشلا نم نورق ةعضب دعب لكأتت تذحأ ةغاشلا ةيمالسإلا ةراضحلا كلت نكلو

 . . كلذك عمتجملا يف نكلو « اهدحو ةمكاحلا ةلودلا يف ال تافارحنالا تمكارت نيح

 : هللا ةلس تضمف

 ‹ اولمع يذلا ضعب مهقيذيل سانلا يدبآ تبسك اب رحبلاو ربلا يف داسفلا رهظ #
 , نوعجري مهلعل

 ‹ رايبنالا ىلإ تدآ يتلا لماوعلا دشأ نم عمتجملاو ةلودلا باصأ يذلا فرتلا ناك دقو

 . رومألا تايدج نع فارصنالاو « لكاوتلاو ةيفوصلاو « يصاعم لاو عدبلا ىلإ ةفاضإلاب

 نم مهعبت نمو « نيقرشتسملا نم « ةيمالسإلا ةراضحلا » يف نيثحابلا نآ بجع نمو
 كلت يف فارحنالا تارتفب ةداشإال اايوط نوفقي « برعلا نيحرؤملا نم مهذيمالت

 مهسح- يف ٩ ةراضحللا » (نأك ! رومألا تايدج نع فارصنالاو فرتلا تارتف . . ةراضحل ا

 ! ةعيفرلا ةيناسنإلا ميقلا يف طوبملا كلذ يهو « فلتملا فرتلا كلذ يه

 نيملسملا نأ هتاسإرد يف انيلإ برخلا يحوي ام ايثكف . اهيلع زيكرتلاو اهحرشب ةيانعلا قحتست ةمهم ةيضق كلت (1)

 ةدارإلا نيب طلخلا نم ةطلاغملا هذه ًاشدتو . تاراضحلا نم ةحوتفملا دالبلا دنع ناك اب كاكتحالا رثأ نم اوضحت

 تسيلو ةراضحل-ا عنصت يتلا يه يلوألاو . رضحتلا ةيلمع يف ةمدختسملا تاودألا نيبو « رضحتلا ىلإ ةعفادلا

 !ةيئاثلا

 . ٤١ : مورلا ةروس (۲)
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 ةدابع نم اهيفامب ةينامورلا ةيقيرغإلا ةيلهاحج لا ثيرو « برغلا يف ٌموهفم فارحنا كلذو
 نحن امأ .  قارغتسالا ةجرد ىلإ اهب ّىسحلا عاتمتسالل ايندلا ةايحلا نييزتو «دسجل ا

 دمتسملا « ةراضحلل صاخل ا انموهفم اندنعو « كلذ مهفارحنا يف مهعباتن انلاب اف نيملسملا

 !؟ هيهاونو هرماوأو « نيدلا اذه ميهافم نم
 اننوك عم قسانتي اهب ةيمالسإلا ةراضحلل انتسارد يف انميهافم لڏعن نا انل يغبني هن

 ! نيملسم

# + FF 

 ام رغب اههاغشنإو « اهنيد رمأ يف اهطيرفت ىلع ةمألل اينابر اباقع راتتلاو نويبيلصلا ءاج
 « هللا ةملك ءالعإل ةدعلا دادعإو « ءادعألل ةمئادلا ةظقيلا نم هب لغتشت نآ هللا اهرم

 . هللاب ناميإلا عم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو
 ةایح يف « ادج نیرکبم مہناودع اوءدب مہنآ سرادلا رکذتی نأ بجیف نویبیلصلا امف

 يف ةديدجلا ةوقلا دلومب ةينامورلا ةلودلا تسحأ نإ اف - ملسو هيلع هللا يلص - لوسرلا

 لوسر اهب ثعب يتلا ةيملسلا ةوعدلا تضفرو « اهيلع ءاضقلل تزفحت يتح ةيبرعلا ةريزجل ا
 ةلواحمل يبيلص عفادب تكرحتو « هللا نيد يف لخديل لقره ىلإ - ملسو هيلع هللا يلص - هللا

 ايسا مث ا نيملسملا لوخدب يهتنا يذلا يبرحلا عارصلا ًاشنف « مالسإلا ىلع ءاضقلا

 تدازف . . اهنع نامورلا ءالجإو « ايقيرفأ لامشو ةبونلاو رصم ىلإ ةفاضإلاب « يرغصلا

 ةصرف نونمتي « نيدلا اذه نوصبرتي اولظف « نيبيلصلا بولق يف ةرارملا تمكارتو ةنيخضلا
 . قحلل اهلهأ بولق حتفو « اهحتف يتلا نكامألا نع هنولجيو « اهيف هيلع نوركي ةيتاوم

 . ةيسابعلا ةلودلا ةوق مايآو نييومألا مايأ اهتوطسو اهتوق يف ةلودلاو نوؤرجي اوناكام مهنكلو
 مهرمآ يتلا يقثولا ةورعلا نع يحارتت سانلا ةضبق تأدبو « لهرتلاو فرتلا اشف الف

 لصألا يه تاقاقشلاو تاعازنلا تراصو « اهنم مهتضبق اولخب الو « اهيف اوطرفي الآ مير
 ‹ ةعقرلا عيسوت ىلع اوعزانت مث <« مكحلاب لالقتسالا يف ةالولا عمطو < ناطلسلا رئاود يف

 . هللا ليبس يف داهجلا يف اهمادختسا نم الدب كلذ يف نيملسملا شويج اومدختساو

 : هللا ةنس مهيلع تقح كلذ ثدحال

 . 4 مکحير بهذتو اولشفتف اوعزانتالو #

 . « رصاعملا ماعلا لاوحأل ةيمالسإ ةيؤر * باتك نم ٠ ةرصاعمل ا ةيلهاجل ا » لصف تئش نإ عجار (1)

 2 لافنألا ةروس (۲)
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 اوماق . . نورق ةعبرأ نم رثكأ ممولق لكأي دوسألا دقحلا لظ نيذلا « نوصبرتملا ماقو

 . نيملسملا لاتقل عمجتلاب نوداني ابابلا ةماعزبو ةسينكلا ةدايقب

 ! ةئالاب ةتام ةيبيلص ةيبيلصلا بورا تناك دقلو

 ةقيقح يفخت نأ ديرت يتلا ةبذاكلا يواعدلا هجو يف كلذ نوسرادلا كردي نآ دبالو

 ! نيدلا فالغب تفلغت ةيداصتقا ابورح تناك انآ معزتو ةيبيلصلا بورحل ا

 ةلمحلا هجو اوفخيل ةبوذكألا كلت اوجوري نأ نيرصاعملا نريبيلصلا ةحلصم نمو
 هذه يتح ةلماع لازتامو « سلدنألا ىلع مهئاليتسا ذنم تدب يتلا « ةثيدحلا ةيبيلصلا

 ةلاض قرف وأ نيينثو وأ نيينويهص نم « مالسإلا ءادعأ لك عم لماك فلاحت ين « ةظحللا
 ! مالسإلا يعدت

 نأ نع الضف « ةفئازلا يوعدلا كلت قدصن نآ ةهالبلاو ةجاذسلا نمف نحن امأ

 مث ء انل هوعضو يذلا مسلا برشنف « انسوردو انتارضاحو انغيداحأو انتاباتك يف مه اهجؤرن

 . نيرحآلل هيقسن
 هزونكو قرشلا تاريخ ىلع ءاليتسالا نكي ملأ : يواعدلا هذه باحص لوقي نیحو

 : لوقن ؟ يداصتقالا لالغتسالا لجأ نم ةيمالسإ ريغ دالب ىلع اولوتسي مل وأ ؟مه اقده
 لو « تاذلاب مالسإلا دض برحلا نم ديحولا الو لوألا مهزفاح نكي مل كلذ نكلو ! يلب

 لبق اهب اوماق يتلا «! ةيفاشكتسالا » مهعالحر نم ديحولا الو لوألا مهزفاح كلذك نكي

 ءاجرلا سأر قيرط - ابروأل _ فشك يذلا اماجاد وكسافف . نيملسملا دالبل حلسملا وزغلا

 نبا » ملسملا يبرعلا راحبلا ةدايقب " ةيقرشلا دنا رزج ىلإ هتلحر لمكأ مث ء " حلاصلا
 ةيبيلصلا ةلالدلا تاذ ةلوقلا كلت ةيقرشلا دنملا رزج ىلإ هلوصو دنع لاق « «دجام

 : لقي ملو . توميو قنتخيف لبحلا بذج الإ قبي ملو « مالسإلا ةبقر انقوط نآلا : ةحضاولا

 هتلحرب ماق يذلا نالجامو ! قرشلا دالب يف اهب ملحن يتلا ةورثلا ىلع انرثع نآلا
 بلطب تارم عبرآ ابابلا ىلإ مدقت - ةيمالسإ اضرأ تناك يتلا - نيبلفلا ىلإ «! ةيفاشكتسالا»

 ضفري ابابلا لظو « بيلصلا ىلإ اهمضل» نيبلفلا ىلإ ةيركسع ةلمهح ةدايقب هل حمسي نآ

 ىلإ اقرش نيصلا نم اهقيرط يف هب رمت مهتراجت تناك ذإ ۰ نورقب كلذ لبق قيرطلا اذه نوفرعي نوملسملا ناك (۱)
 . ةعساشلا عاقصألا كلت يف نفسلا داشرإل ةيحالم طتارخ نيملسملا يدل تناكو « ابرغ ايناطيرب

 . نالا ايسينودنإ (۲)

 . ركاملا يبيلصلا كلذ ةمدخل دجام نبا جردتسا فيك ملعنال (۳)
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 ریدج هنآ هل دکأ نأ دعب هل نذآ ةعبارلا ينو « كلذ ىلع هتردقب هتقث مدعل تارم ثالث هبلط

 . ةيمالسإلا رزجلا يدحإ ىلع بيلصلا عفرف ًارجت نيح نوملسملا هلتق دقلو ! لعفي نب
 هتلحر اوردقي مل مهنأل هولتق رزجلا كلت يف « نيربربتملا » نأ انئانبإال نحن سردنو
 !!« ةيفاشكتسالا»

 ربغو ةملسم ايسآو ايقيرفأ يف ضزألا نم ةعساش قطانم لتحا دق « رامعتسالا » نإ مث
 يف الإ ةديقعلا برح سراي م هنكلو « اعيمج اهيف يداصتقالا هلالغتسا سرامو «ةملسم

 ! نوملسملا كئلوأ رثك وأ لق « نوملسم اهيف يتلا دالبلا

 يف مهعمط عم ضقانتيالو كلذ ضراعتيالو . ةئاملا يف ةئام ةيبيلص تناك دقل . معن

 ققحتي هنأ اك - ليصألا كرحملا وه سيلو - يفاضإ زفاح كلذف « هتاريخو قرشلا زونك
 ةلوامو نيملسملا دالب ىلع ءاليتسالا وهو « يساسألا يبيلصلا فدهلا ققحتب ايئاقلت

 . اهيف مالسإلا ىلع ءاضقلا

 ريس اومهفي نأ اوعيطتسيل « نيسرادلا سح يف امامت احضاو كلذ نوكي نأ يغبنيو
 نرقلا يف ةصاخ ةفصبو « ةماع ةفصب ثيدحلا خيراتلا يف ينويهصلا يبيلصلا ططخلملا

 . نيرشعلا نرقلإو رشع عساتلا
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 نم اهيلع اوناك يتلا لاحلا ببسب ةمات ةلفغ يف نوملسملاو ةيبيلصلا بورحلا تءاج

 عقاولا رّيغيال يذلا يبلسلا دهزلا وأ « ايندلا ةايحلا عاتمب ةلغشملاو لهرتلاو عازنلاو ككفتلا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نع دوعقلا ببسبو . ةقيقحلا يف هل نكمي لب فرحا
 . نيملسملاب ةميزملا لحت نأ ايعيبط ارم ناكو « هللا مهرمأ اک

 يهتنا دق نكي مل مالسإلا نأ ةرتفلا هذه نأشب هبعوتسن نأ بج يذلا سردلا نكلو

 ناك حلا ديصرلا نكلو - ةليقث - ةوفغ يف نوملسملا ناك امنإ .٠ اهلك تافارحنالا مغرب
 ةيشاغلا تلاز نأ الإ يهامف . ديدج نم ةايحلاو لمعلا ىلع ارداق ٠ سوفنلا يف ايقاب لازيام

 مالسإلا اهيلع مهابر يتلا مهتيدنج ىلإ اوداعو « نوملسملا به يتح قدحملا رطخللا ىلع
 دئاقلا دي ىلع رصنلا ةمق تناك مث . . دوهشملا محلاتق نولتاقي اوأدبو « ةيضاملا نورقلا يف
 قيرط نع اودعب مهأل نوملسملا مزه دقل : ةلماك سانلل اهنلعأو ةقيقحلا سمل يذلا مهلملا
 رماوأب كاسمتسالاو « هنع اوفرحنا يذلا قيرطلا ىلإ ةدوعلا وه رصنلا قيرط نأو . هللا
 ‹ اًيبرح اًدئاق نوكي نآ لبق ةيمالسإلا ةمألل ايقيقح يعز نيدلا حالص ناك كلذبو . هللا
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 ريصم هرصنب ررقو « رصتنا اذمو . برحلل ططخ عضاو نوكي نأ لبق اًيمالسإ ةيعادو

 نم لعفلاب ررقت دق ناك ال لامكتسا درج تناك يتلا < هدعب ةيبيلصلا بورحلا نم يقبام

 . .نيملسملل مساحلا رصنلا

 £ 9غ +۴

 ىلإ يهتنيو « طخلا تاذ ىلع ريسي وهف راتتلا سرد امأ . ةيبيلصلا بورحلا سرد كلذ

 . . ةجيتنلا تاذ

 ام لک نوبڑخی لیوط دحاو یمن يف نیصلا برغ نم ةرمدملا مهتلحر يف راتتلا جرخ
 . ءيش مهقيرط يف فقي داكيال < شويجلاو لودلاو تاراضحلا نم مهقيرط يف هنودجي

 الإ يقب دق ناكامو « دادغب يف ةيسابعلا ةفالخلا نم اًيقاب ناك ام ىلع اوضق قيرطلا يو

 ءاوهالاو تاعازنلاو سئاسدلاو تارماؤملا هشوانتت « ءاقبلا وأ ةايحلل حلصیال برخ لکیه

 ةريهشلا مهتحبڏم اوماقآ دادخب يفو ! هبيرخت ىلع ءادعأالا عم تاقفصلا دقعتو < عماطملاو

 نم ءار اموي نيعبرأ اهيف رهنلا هايم ترجو «نيملسملا نم فولألا تائم اهيف حبذ يتلا

 هيلع ربعت ارسج نوكتل « ملعلا نم توحام لكب ةريهشلا دادخب ةبتكم ترمدو . مدلا ةرثك
 يتلا مهليخو مه .. ةراضحالو ةديقعالو ةفاقثالو الع نوردقيال نيذلا لاًهحلا لويح

 مه مهدحو دادغب دوهي نآ ةيخيراتلا قئاقحلا نم هركذ يغبني ام ناك نإو ! ءاوس اہنوبکری

 ‹ ةرفاكلا راتتلا لفاحجل ءالدأ اولمع مهنأل « ةبيهرلا ةحبذملا كلت يف نينمآ اوقب نيذلا

 مهئباخ يف مهيلإ اوبهذيل مهراجت وآ نيملسملا ءاملع نم يفتخا نم ىلع مهنولدي

 اولماع يذلا قلطملا حماستلا ىلع نوملسملا هاقلت يذلا ءازجلا وه اذه ناكو . . مهوحبڏيف

 در ةقيرط (هثاد تناك اذكهو . . مهتلود يف مهن هونكم يذلا نيكمتلاو ‹ دوهيلا كعلوأ هب

 يف ايحخأو .. يقيرفألا لامشلاو ‹ سلدنألا يف .. مهعم نيملسملا ليج ىلع دوهيلا

 ! نيطسلف

 زفقلا ىلع بردي مهنم لفطلاف . ةيداع ريغ ةجردب نيرهام ةامرو اناسرف راتتلا ناك

 شيج عطتسي ملو . . يمرلا ىلع كلذك برديو . وهللا نس يف دعب وهو ليلا رهظأ ىلع

 اولصو يتح مهتوق نم فعضت وأ مهفقت نأ ليوطلا راوشملا اذه يف ةدحاو ةوق الو « دحاو

 فحز نم هلك ماعلا باصأ يذلا بعرلا سرادلا كردي يكلو . اهوحاتجاو ماشلا ىلإ

 كلفط يكرتال : تاهمألا لوق ةرتفلا كلت يف نييدنلفلا لاثمأ يف نأ ملعيلف « رمدملا راتتلا
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 رخآ نم ادنلنف نيأ يريل ةطيرخلا يف رظنيلو . .راتتلا هفطخي الثل بورغلا دعب عراشلا يف

 ! راتتلا هيلإ لصو ناكم

 ةبرضلا ىلع الإ اوقيفي ملف « نويبيلصلا اهب مهم"د يتلا ةيشاغلا تاذ يف نوملسملا ناكو

 ! ةعجر ريخب ةيسابعلا ةفالثا ىلع تضق يتلا ةيضاقلا

 ! سردلا وه سردلا نكلو

 . «! هامالسإاو » : ةربهشلا هتحيصب سانلا نادجو ظقيآ يذلا دئاقلا ءاج نيح

 ! مالسإلا رصتنا ذئدنع

 . سانلل اهنلعأو ةقيقحلا فرع . نيدلا حااص هب ماق يذلا رودلا لثمب زطق ماق دقل

 هللاو . نيدلا اذهب اوکسمتسیلف . مهنيد رمأ يف مہنواهتل راتتلا مامآ نوملسملا مزيعا دقل

 : دعو يذلا هدعو ذفنم

 فلختسا اك ضزألا يف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا َدَعَو

 ءاتُمآ مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو ‹ مه يضترا يذلا مهنيد مه ٌننكميلو « مهلبق نم نيذلا
 .) « اعيش يب نوکرشپال يننودېعی

 . " « نوملعبال سانلا رثكأ نکلو « هدعو هللا فلخال « هللا دعو #

 رمع نم دحاإو موي يف « ةقداص ةدحاو ةعقو تناكو « ةقداص ةدحاو ةحيص تناكو

 يقلي يرتتلا ناك نآ دعب نوملسملا زعو . هللا رصن نذآو عاضوألا هيف تبلقنا لئاملا نمزلا

 فيسلا رضحآأ يتح كناكم قبا : ملسملل لوقيف ‹ هفيس هعم سيلو دادغب يف ملسلملا

 ! هلتقيو هفيسب يرتتلا يتآي يتح هناكم يف اًدماج ملسملا يقبيف ! كلتقأل

 . كلذ نم مظعأ وهام ثدحو . . نوملسملا زع

 نيع ىلإ نيصلا برغ نم ةرمدملا مهتلحر يف لبق نم اومزهي م نيذلا راتتلا ءالوهف
 يف اوحارو « ةميزملا ةمدص مهتلهذأ دق « بيهرلا مهبكوم مامأ دحأ.فقي ملو « تولاج

 هنآ اوفرعف . . مهيلع ءالؤه راصتنا رس نعو « مهتميزه رس نع نولءاستي مهوهذ
 نم نيدلا نكمت نأ دعب اوراص ىتح « ديدجلا نيدلا يف نولخدي اوأدب ذثذنمو !مالسإلا

 ! نيبرخملا هءادعأ اوناك نأ دعب « نيدهاجعملا هام مهبولق
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 ةرتفلا عم انعنص اك ةيسابعلا ةرتفلل ةيئاهنلا ةليصحلا عجارن نأ انل يغبني نآلاو

 .ةيومألا

 هيلإ تفيضأو « افارحنا داز دق نييومألا عم أدب يذلا فارحنالا طخ نأ انيأر دقل

 . ةتوافتم تاجردب مالسإلا نع ادعب اداز (هيلك عمتجملاو ةموكحلا نأو . ةديدج تافارحنا

 « هللا ةنس بسح عمتجملاو ةموكحلل ةبسلاب يمتحلا هريصم ىلإ يدأ دق هلك اذه نأو

 . حارجلا نم هباصأ ام عمتجملا باصأو « دوجولا نم الماك الاوز ةيسابعلا ةموكحلا تلازف

 . دوجولا نم لاز دق نكي ل هتاذ مالسإلا نكلو

 يف اعورف ( سلدنألا يف ةيمالسإللا ةلودلاو ) دادغب يف ةيسابعلا ةلودلا تناك اإ

 ةرداق « روذجلا ةيح لازتام تناك اهعاذ ةرجشلا نكلو . تطقسو تتاف تفج «ةرجشلا

 تألم يتلا ةيتفلا ةينامثعلا ةلودلا تدلو اذكهو . . ةفلاتلا نم الدب ةديدج عورف ءابنإ ىلع

 عم ةريثك عئاقو تضاحخو ‹« ضرألا نم ةعساو ةعقر تلمشو « نورق ةدعل ةحاسلا

 .ءادعألا

 نم - ادمع - هوشام ةرثكل « اهتسارد يف ةصاخ ةيانع ىلإ ةجاح يف ةينامشعلا ةرتفلاو

 . تاماہتا نم اہب قصلآ ام ةرثكو « اهتقيقح
 . تاضقانتملا نم ارشك توح « اقح ةبيجع ةرتف اإ

 . خيراتلا يف ليثم امه ناك نإ ملعأ ال ةروصب « دحاو ِنآ يف راسحناو ٌدَم ةرتف تناك دقف

 . تقولا تاذ يف يراضحو يرکف راسحناو « قوفتم حستکم « لئاه يرکسع دم

 . هقفلاو ملعلا يف رقفو « حمجأ ماعلا يف بناجللا ةبوهرم ةيسايسو ةيركسع ةوق
 هقئاقحب يفاک يعو ریخب . مالسإلا ةمدحخ يف ِنافتم صالخإو « ةبهتلم ةينيد ةساح

 . هیمارمو
 ماعلا لازام « يملعو يركفو يركسعو يسايس راسحنا نم ناكام ةياهنلا يف ناك مث

 . ةظحللا هذه ىلإ هراثآ شيعي يمالسإلا

 كلذ عمو . . ريثك ءيش ملاظملاو يواسملاو تافارحنالا نم ةرتفلا هذه يف عقو دقو

 . ةنيحم ةياخل دمع نع رؤص يذلا ءوسلاب تسيل اهعومجم يف ةروصلاف
 ةقيقحلا صالختسال عئاقولاو ثادحألل انريدقت ديعن نأ - هذه انتسارد يف - انيلعو

 موجها يوه : هيبناج يآ نم يوهلاب رثأتيال يذلا قحلا نازيمب ازوو « ةيخيراتلا
 . . قح ريخب ديجمتلاو عافدلا يوهو « قح ريغب حيرجتلاو
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 ىلع لظي مث « تاليصفتلا يف لوخدلا لبق سرادلا اهملعي نأ يغبني قئاقح كانهو

 . تالیصفتلاب هملع دعب اهنم رکذ

 ابروآ تناك نإو « ةيبيلصلا ابرو ىلإ اعيمج نيملسملا ضغبآ مه نييناثعلا نآ : الوأ
 اولغوت نيذلا مه نييناثعلا نأل كلذو . اعيج نيملسملا ىلع دقحتو هلك مالسإلا هركت

 ‹هلك ناقلبلا ىلع اولوتسا ذإ « يبرعلا حتفلا لغوت ام رثكأ ابرو لخاد يف يركسعلا وزغلاب

 ةمصاع جرسرطب ترصاح اک ) اھیلع يلوتست تداکو انیف مھشویج ترصاحو
 اولوتسا مهنأ اب روأ يستالو . ( اهيلع يلوتست تداكو  نآلا دارجننل  ةيسورلا ةيروطارمإلا

 يدم ىلع مهرخفو مهزازتعا حضوم تناك يتلا يهو « م١٥٤٠ ماع ةينيطنطسقلا ىلع

 . ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا زكرم تناك ذإ « ةليوط نورق

 ف مالسإلا ١ هباتك يف ‹ رصاعملا يدنكلا قرشتسلا ٠ ثيمس لوتناك درفلو لوقي

 : Islam in Modern History : د| خي راتلا

 دصقي - ( ملسو هيلع هللا يلص) يبنلا ناك ةيعويشلا تماقو سكرام لراك ماق نأ ىلإ »

 . هلك اهخيرات يف هتهجاو يذلا ةيبرغلا ةراضحلل ديحولا يقيقحلا يدحتلا وه - مالسإلا

 نم تقو يف ودبي ناک مکو « ايقيقح يدحتلا اذه ناک مك ركذتن نآ مهملا نمل هنإو

 . اقح ارطحخ اديدہت تاقوألا

 دقف . . ادج ايوق ناكو « يديقعلاو يبرحلا نيناديملا الك يف ارشابم موجملا ناك دقل »

 اهنم اهملستتل « ةينامورلا ةيروطارمإلا تاعطاقم لجأ » ةدحاإو ةعفد ةيحيسملا تدقف

 عرقو نإو . .. اهلماكب ةيروطاربمإلا عايض نم رطخ يق تناكو « ةديدجلا ةوقلا
 عرفلا كلذ ثيدحلا رصعحلا يف طق هل نكي مل ۱۹٤۸ ماع ةيعويشلا ةضبق يف ايكافولسوكيشت

 ةوقلا كلت نم « نرق دعب انرق رمتسملا فحزلا كلذل ناك أك « بيهتم لا برغلا سوفن يف

 . ةرم دعب اهراصتنأ رركتيو « ادمعالو فكتال يتلا ةددهملا ةمخضلا

 نيمئاق ( ةيمالسإلا ) تاراصتنالاو ديدهتلا ناك كلذك « ةيعويشلا عم رمأالا وه اکو »

 يسيئرلا أدبملا راكنإ ىلع رارصإب ةديدجلا ةديقعلا تلمع دقو . . . اضيأ راكفألا اع يف

 ينبت - ءطب يف تذحآ يتلا ةيماسلا ةديقعلا ابروأل ةبسنلاب تناك يتلا ةيحيسملا ةديقعلل

 يف اًحستكم احجان ناكو « فنعو ةوقب اهجوم يمالسإلا ديدهتلا ناكو . اتراضح- اميوح

 نم تعزرتنا يتلا ةديحولا ةيباجإلا ةوقلا وه مالسإلاو . ابيرقت يحيسملا ماعلا فصن

¥ 



 . “ « نييالملا تارشعب . . هب اونمآو ديدحلا نيدلا يف اولخد اسانأ نييحيسملا

 نيذلا مهو « ابروأ لحخاد وزغلا كلذ مظعمب اوماق نيذلا مه اوناك نييناثعلا نألو

 مهدقح نم ٌدحأو فنعأ ايبيلص ادقح مهيلع دقحت ابروأف « ةينيطنطسقلا ىلع اولوتسا

 نيملسملا ةيقب ىلع يبيلصلا

 دملا رسحنا نيحف « رخآ ببسل ةيبيلصلا ابروأ نم نوضوغبم نييناثعلا نأ : ايناث
 ادب « م۹۲٤۱ ماع سلدنألا يف ةيمالسإ ةليود رخآ طوقسب ابروأ نع يبرعلا يمالسإلا

 يرجو [ مداقلا لصفلا يف هنايب يتآيس اك ] يمالسإلا ماعلا ةيقب وزخل يبيلصلا زفحتلا

 ةينأثعلا ةلودلل ةيركسعلا ةوقلا نكلو . مالسإلا ىلع ءاضقلل ةمومح ةوهش يف مہباعل

 تيب ىلع ءاليتسالل قرشلا ةهج نم يمالسإلا ماعلا ىلإ ذافنلا اوعيطتسي ملف « مهتعزفأ

 ةهج نم ءيطبلا نارودلا ىلإ اوجاتحاو لوألا ةيبيلصلا بورحلا يف اوعنص اك سدقملا

 شويجلا اودجو « ةلماش ةيبيلص برح نش يف مهمالحأ قيقحت نم الدب مهنإ مث . برغلا
 يف ةيبيلصلا ةوزغلا ماقإ لطعتو « اهتاذ ابرو يف مهرايد وزغت يتلا يه ةيناثعلا ةيمالسإلا
 كلذل . . اهطاقسإ اوعاطتساو ةينامثعلا ةفالملا تفعض يتح « نورق ةدع رمألا عقاو

 . اهيلع مهدقح دتشي
 دبع ناطالسلا نأل اصاخ اضغب ةيناثعلا ةلودلا ضخغبت ةيملاعلا ةينويهصلا نأ : اثلاث

 اهمدق يتلا تاءارغإلا لك نم مغرلا ىلع نيطسلف يف ايموق انطو دوهيلا ءاطعإ ضفر ديمحل ا

 ةيبيلصلا عم نواعتلاب ةلودلا ىلع زاهجإلا اوررق كلذل « نيينويهصلا نم هريغو لزتره هل
 نع مهتاباتك يف حفطي لظ مهدقح نكلو [ مداقلا لصفلا يف هنايب يتأيس اك ] ةيملاعلا
 وص هيوشت يف ةيملاعلا ةينويهصلا عم ةيم اعلا ةيبيلصلا ةوهش تقتلاف « ةيناهثعلا ةفالخلا

 ةرتف يأ نع بتكي نأ نکميام ًاوسأ ةي ةيخجيراتلا مهعجارم يف اهنع اوبتكو ء ةيناثعلا ةفالحلا

 نالا . برعلا نيخرؤملا مظعم اهنع لقني يتلا عجارملا يه كلتو ! ماعلا خيرات نم
 | كبر محر

 ةيناثعلا ةلودلا تيتفت يف ةيوق ةحلصم هل تناك ينويهصلا يبيلصلا ططخملا نأ : اعبار

 اوزجع نأ دعب ةمقل دعب ةمقل ةقرفتملا هءازجأ اوعلتبي نأ اوعيطتسي يتح ٠ يمالسإلا ماعلاو

 ةراثإ ىلإ لئاسولا لكب اوعس كلذل « ةعمتجم اهيلع بلختلاو ةلودلا ةهجاوم نع

 ‹ ۱٠١ ص ۽ ١۱۹٩٩ ةدس ةعبارلا ةعبطلا « دروفسكا ةعبط « ثيدحلا خيراتلا يف مالسإلا ء ثيمس لوتناك درفلو (1)

 ١ يزيلجنالا لصألا نم .
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 ٠ ةيناثعلا ةلودلا نع خلسلتل ةصاخ ةيبرعلا ةقطنملا يف نييناثعلا دض ةديدشلا ةيهاركلا

 نيينامثعلا ىلع لطابلابو قحلاب عينشتلا كلذ يف اهب لئاسولا لكب ةيهاركلا كلت اوعجشو

 يراصن قيرط نع ) مهسفنأب اهوراثأ يتلا ةيهاركلا كلت اولعج مث . يناشعلا مكحلاو
 تثدح ناک « خيراتلا نم اءزج (٠ كلذ دعب سنرول ةطساوب مث « الوآ ايروسو نانبل

 ! ةيناثعلا ةلودلا ىلع عينشتلا يف اهنولغتسي اوداع مث ! ضيرحت ريغب اهسفن ءاقلت نم
 ‹ ضزألا نم يمالسإلا مكحلا ةلازإ [ هنايب يتأيس امك ] نومزتعي اوناك مهنأ : اسماحخ

 مه امزال ناكف « يمالسإلا ماعلا يف مهمادقأ نيكقت ليبس يف يربكلا ةبقعلا هرابتعاب

 ىلإ اوعس كلذل . هعالتقا مهيلع لهسيل « هيف مهمركتو نيملسملا سوفن يف هتروص هيوشت

 دعب يتح - يناثعلا مكحلا ىلع ةصاخ ةفصب اوزكر مهنكلو « هلك يمالسإلا خيراتلا هيوشت

 مكحلا نم سانلا اورفنيل تائيس هلك هولعج يتح هتاثيس اومخضو - لعفلاب هوطقسأ نآ
 يعرشلا يمالسإلا مكحلل نوملسملا نح املك - مهؤالمعو ماعد لظو . ةماع يمالسإلا

 متنك نإ يمالسإلا مكحلا وه اذه ؟ هملاظمو يناثعلا مكحلا متيسن له : مه نولوقي -

 ! نودیرت

 نم نكعم طسق ربكأ عضو ىلإ ةينويهصلا ةيبيلصلا تدمع ةعمتجم بابسألا هذه
 ملاظم نم مكحلا اذه نم لعفلاب عقوام نيلغتسم « يناثعلا مكحلا ةروص يف هيوشتلا

 نجم الآ اونمضي يتح « ةتوقم ةعيرم ةلئاه ودبتل اهوربكو اهومسج « تافارحناو ءاطحأو

 ةروصلا كلت يه هل ةروص رخآ تمادام ٠ يمالسإلا مكحلا ىلإ ةدوعلل ًادبأ نوملسلا

 !ةتوقمملاةهيركلا

 يناثعلا مكحلا تاليصفت يف لخدي نأ لبق قئاقحلا هذه سرادلا فرعي نأ يغبنيو

 ذنم ةحضاو فادهأ تاذ « مكحلا اذه دض ةربدم ةلمح هجاويس هنأ - امدقم - ملعيل

 .ءدبلا

 ‹ هتافارحناو هئاطخأو يئاثعلا دهعلا ملاظم نع عافدلا يف قالطإلا ىلع ةبغر انب تسيلو

 تافارحنا اهب انزربأ يتلا حورلا سفنبو ةروصلا سفنب اهيلع زيكرتلاو اهتسارد يغبني لب
 ةقيقحلاب مزتلن نآ هتاذ تقولا يف انيلع نكلو . يسابعلا دهعلاو يومألا دهعلا

 ةيبيلصلا « ةيبروألا عجارملا ءارو اقايسنا ‹ ضرغملا عينشتلا ىلإ اجلنالو ء ةيعوضوملا

 . مداقلا لصفل ! رظنا (1)
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 مكحلا دض انسوفن يف ءادعألا كئلوأ اهراثأ يتلا ةيهاركلا ءارو اقايسنا وأ < ةينويهصلا

 . ينايثحلا

 بناجو ايازلا بناج : نيبناجلا نم ةيلاتلا قئاقحلا انل حضحتس كلذ مزتلن نيحو
 باويعلا

 يذلا لهرتملا ككفتملا يمالسإلا عقاولل ةبسنلاب اديدج امد اوناك نيينامثعلا نأ : الوأ

 هيلإ اوداعآو ‹« ديدج نم ةوقلا هيف اوثعبف . مهمايأ ةا يف عمتجملا هيلإ نويسابعلا لصوأ

 يف زازتعالا ررثتو « داجألا عنصت « ةمحتقم ةوق ىلإ هسأيو هزجع نم هولوحو « هتيدج
 . ( اهمايأ رخأ يتح ةيناثعلا ةفالخلا ةلودب نوزتعي نوملسملا لظ دقو ) نيملسملا سوفن

 ابروآ تخود ‹ كلذك ةيسايس ةيرقبعو « ةذف ةيبرح ةيرقبع اوناك منأ : ايناث

 . نورق ةدع اهعم اهتاروانم يق ةيبيلصلا

 تبهر دق ةيناثعلا ةلودلا اهكلتمت تناك يتلا ةقئافلا ةيركسحلا ةردقملا هذه نأ : اغلاث

 ةعبرأ ةدمل ‹« ديدج نم يمالسإلا ماعلا لالتحا ةلواع نع ابترجزو « اليوط انمز ابروأ

 يتح - سانلا يآر دقو . سانلا دنعو هللا دنع اهبسح هدحو اذهو «لقألا ىلع نورق

 دعب عايضلاو لذلاو ناوملا نم يمالسإلا ماعلا لانام - ينامثعلا مكحلل مهنم نوهراكلا

 نم - ةسدقملا ضرألا - نيطسلف تعطتقا فيك ةصاخ ةفصب اورو « ةفالخلا ةلود لاوز

 . دوهيلل تيلطعأو < يمالسإلا ماعلا

 ۰ ضرألا يف ناطلس اذ هلعجو هرشن يف نیبغار < مالسإلل نيصلخ اوناك مهنأ : اعبار

 . هترصنو هتزعل اهلک مېتوق نیبهاو
 مه اوزب هنآو ‹ نورق ةدع ككفتلا نم يمالسإلا ماعلا ةدحو اوظفح مهنا : اسماخ

 « ةفلتخملا تارايتلل ابن حبصأو « لبق نم ليثم اه سيل ةروصب يمالسإلا ماعلا دقع طرفنا

 . هيتلا ىلإ هملستو « جراخلاو لخادلا نم هشوانتت

 ةيبيلصلا عجارملاب نورثأتي نيذلا « برعلا نوحخرؤملا » اهلفغي تانسح اهلك كلت

 رمأالا لصي لب . يناثعلا مكحلا دض برعلا يف هوراثآ يذلا هركلاب نورثأتي وأ « ةينويهصلا

 ىلع نورم وأ « مہيديأ طخب « نوحرؤملا » كئلوآ بتكي نيح غلاب دح ىلإ ءوسلا نم
 مكحلا ىلع نوقلطي ذإ ٠ ضرألاو تاومسلا اهركنت يتلا ةركنملا ةملكلا كلت مهتنسلآ

 ةيبيلصلل ةيدوبع نم ةملكلا هذه ديدرت يف اب نوسحي الو ! « يكرتلا رامعتسالا ١ يناثعلا

 ! سحن نأ نود اننايكو انخيراتو اننيد دض ركنملاب قطننف انتتسلأ يولت يتلا ةينويهصلا
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 . . ادبأ ملسملا « رمعتسي » ال ملسملا نإ

 ةلوق يهو . رامعتسا هل ةبسنلاب مالسإلا نإ - ينيدلا هبصعتب - لوقي دق ملسملا ريغو
 ىلع اهلهأ لظ ولو ةحوتفملا دالبلا يف « ايعتسا » طق نكي مل مالسإلا نأل بصعتلا ةيداب
 ىلع يدتعيالو « مهتمارك نيهيالو« مهتاوقأ بلسيالو «مهملظيال هنأل «مهنيد
 . هامدق هؤطت ناكم لك يف سندلا رامعتسالا عنصي امك « مهضارعأ

 ةريبك يهف « هللا ةعيرشب مكحي ملسم مكاح نع ةركنملا ةلوقلا كلت ملسملا لوقي نأ امأ

 اوعمسا » : لوقي - ملسو هيلع هللا لص - يفطصملا لوسرلاو ٠ ضرألاو تاومسلا اه زتهت
 كرابت هللا باتك مكيف ماقآ ام ‹ ةبيبز هسأر نأك يشبح ديع مكيلع لمعتسا نإو اوعيطأو
 . ')«يلاعتو

 ٠ عئاظفو تارکتم بکترا هنإ لاقي نآ نکمی لب ١ ملاظ مکح هنإ لاقي نآ نکمی

 !!؟ راحتسا هنإ لاقي نأ امأ

 !“" مالسإلا ميهافم نع نولختي نيح « نيملسملا » عيضأ ام الآ
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 بويعلا نم اررثك تانسحلا هذه بناج ىلإ دجنس
 ناسللاو . برعتسي ملو « يبرع ريغ ناسل تاذ ةفالخ لوأ اوناك نييناثعلا نآ : الوأ

 اقّرعم ناسللا اذه بارحتسا مدع ناك دقو . ههقفو هللا باتك مهف يف هتيمهأ هل رمأ يبرحلا

 هل ةرهاظلا ةساحلا مغر نيدلا اذه يف هقفتلا نع .

 امامت هحور اوب رشت دق اونوكي مل - مالسإلل ةقفدتملا مهتسام مغر - كارت الا نأ : ايناث

 هيف ارلخد كلذلو ( يقيقح ءافصب نيدلا اذه حور اوبرشت دارفآ دوجو اذه يفنيالو)

 «مالسإلا يف موخد لبق مهتيلهاج يف اهيلع اونا يتلا مهديلاقتو مهمظن ضعبب نيظفتح
 مهنكلو . " هلبقتي نأ نكمي الو مالسإلا ىلع ليخد ماظن وهو < الثم عاطقإللا ماظنك

 )١( يراخبلا هجرحأ .

 مث ايروسو نانبل يراصن اهراثآ يتلا « ةيبرعلا ةيموقلا » لظ يف الإ ةنسلألا ىلع رجت م ةظفللا هذه نأ حضاولا نم (۲)

 بالتسال ةئطوت يمالسإلا ماعلا تيتفتل ةينويهصلا ةيبيلصلا تارماؤملا ريثأتب برعلا نوملسملا اهيف عقو

 خيراتلا يف هركذ در يذلا يمالسإلا عاطقإلاو ۴ءسكدانءn يبروألا عاطقإلا ماظن نيب سانلا نم ريثك طلخي (۳)

 هباشتلا ةجيتن كلذو « اهتياعرو اهريمعتل صاخشألا ضعبل ضزألا نم اعطق ناطلسلا حاطقإ ينعمب يمالسإلا

 . يبروألا عادقإلاب هبشلا بيرق ناك يكرتلا عاطقإلاو . فالتحلالا دشآ فلتخ يوتحملا نكلو ظفللا يف
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 ايف اهومكح يتلا ضرألا عوبر يف - ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجلالا هملاظم لكب- هورشن
 . « تاوشابلا ماظن » حيضوتلل هيلع قلطن نأ نكمي

 ةالولا يديأ ىلع اهككفت مدعو « ةلودلا ةدحوب ظافتحلالا ليبس يف - مهنأ : اثلاث

 نم رثكأ هثواسم تناك ایرادإ اماظن اومدختسا يسابعلا مكحلا يف ثدح اك نيعماطلا

 زكارم » سيسأتو راصنالا عج نم مهنكقتال ةريصق تارتفل ةالولا نولوي اوناك ذإ « هتانسح

 نم - مهلعج ماظنلا اذه نكلو « ةلودلا نع مهتيالوب لالقتسالا ناكمإ يف مهعمطت « ةوق

 حمج ىلإ - ةريصقلا مهتيالو ةرتف يف - مهم" نوفرصيو <« ةيعرلا رمآب نومتهيال - رخآ بناج
 . « تاوشابلا ماظن » تائيس نم اذه ديزيف « لامل ا

 دالبلا اب اولماع ةدشلا نم انول - ةعزنلا ةيركسعلا بوعشلا لكك - مهيف نأ : اعبار

 لعجيو ء نييندملاو نييركسعلا نيب قرغيال يذلا مالسإلا حور نم تسيل يهو ءاهوحتف يتلا
 ناك نإو . ةمألا دارفآ ىلع ال ءادعألا ىلع يآ « اهدحو برحلا ةحاس يف ةيركسعلا ءاليخ

 نوكراشي مهنأل اهولمحت كارتألا نكلو « هسفن يكرتلا بعشلا عم اهومدختسا مهنأ قحا

 م ةوسقلا نم انول اهيف تأر دقف ةحوتفملا دالبلا امأ . ةيركسحلا مهتعزن يف ماكحلا

 . تيتفتلا تايلمعو ةيموقلا تارحنلا ةراثإ يف ءادعألا هلغتسا ام اذه ناكو! هوقيطي

 دق ناك يذلا داهتجلالا باب حتف ةداعإ اوضفر - نيدلا يف مههقفت مدعل - مآ : اسماخ

 دعي ملو لاقي نآ نکميام لک هقفلا يف ليق دق هنأ مهمهوتل « يسابعلا رصعلا ةيابن يف لفقأ
 اونوكي مل - مهرظن يف - نيثدحملا نوك نع الضف « هيلإ ايدج فيضي نأ دحأ قح نم
 دق ناك تقو يف هدوكرو هقفلا دمجت بابسأ مه نم اذه ناك دقو . . داهتجالل نيلهؤم

 هطبضو ديدجلا كلذب ةطاحإال « داهتجلالا باب حتف ةداعإ مزلتسيام سانلا ةايح يف دج

 ةايح يف مادام ومنلا نع فقوتي الأ يمالسإلا هقفلا يف ضورفملاو . ةعيرشلا طباوضب

 نأ  ةعيرشلا نم اه ءاطغ نود ثداوحلا تطخض نيح - ةجيتنلا تناكو . ديدج سانلا

 وآ « نيناوق » نيطالسلا ىلع اوسدف « نوصبرتملا يراصنلاو دوهيلا اهلغتسا ةرغث تحعتف

 ةعيرشلا دصاقم فلاختال اأ ساسأ ىلع « ةيبروألا مظنلا نم ةدمتسم « تاميظنت»

 ةعيرشلا نأ : ريطحخ مهو داجيإ ىلإ ةياهنلا يف يدأ يذلا قلزملا وه اذه ناكف «ةيمالسإلا

 دعب نيثباعلا لع لهسف ! ةيبروألا مظنلا نم بلطيف دجمام امأ ٠ يضاملا يف ناك اب ةلكوم

 اهنم خالسنالا ىلإ ةمألا جاردتساو « ةيصخشلا لاوحألا نيناوق » يف ةعيرشلا صيلقت كلذ
 ! هلا لزنآ ام ریخب مکحلاو « ايجي ردت
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 . هايازم مهو يناثحلا مكحلا بويع مهآ كلت
 نوصيرح تلق اك - اننإ لب . بويعلا هذه نم ليلقتلا يف قالطإلا ىلع ةبغر انبامو

 ام مهباصأ فيكو « نوملسملا نأ نيآ نم ملعنل « اهتسارد ىلع زيكرتلاو اهزاربإ لع
 . رضاحلا رصعلا يف مهباصأ

 الإ نكي ل يناهثعلا مكحلا نأب معزلا وأ « بويعلا هذه ءازإ اهلك تانسحلا لافغإ نكلو

 ال ةنثاش ٌةاراج - هعابتاب هللا انرمأ يذلا قحلل هتافاجم نع الضف - هنإف ٠ بسحف ٌيواسم

 يكلو « هتلازإ يف مهتميرج ىسننل « مكحلا اذه نع هلوقن نأ ةينويهصلا ةيبيلصلا انم ديرت

 . . ديدج نم يمالسإلا مكحلا ةماقإ ىلإ يعسنال

 يذلا يفاصلا قحلا زاربإ ىلع نيدهاج لمعنلو « رمألا اذه ةيعاو ةفداهلا انتسارد نكتلف

 . ءاوهأالا هنولتال
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 ناك هنأل ‹ هتافارحنا عيمجب كشالو رثأت دقف ينامثعلا دهعلا يف يمالسإلا عمتجملا امآ

 نم رثكآ تافارحنالاب رثأتي نأل ةضرع  ةصاخ يسابعلا رصعلا يف ليوطلا ضرما دعب
 مواقت يتلا « ةداضملا ماسجتالا » زارفإ ىلع هتردق نم اربثک دقف دق ناک هنأال « لبق يذ

 . ضارمألا

 ديلاقت ىلإ ايجيردت نيدلا لوحت فارحنالا نم يمالسإلا عمتجملا باص ام دشأ ناكو

 سانلا رظن يف ربتعي دجسم ءانبف . حورلا نم ةيواخ اهنكلو « سيدقتلا دح ىلإ يعارت
 ديل دلولا ليبقتو ! مارحلا تحسلا نم لاملا عمج دق هبحاص ناك ولو « ةدحلا لوخدب اكص

 ! ةقبوم لك بكتري كلذ دعب دلولا ناك ولو ‹ حالصلاو بدألا ىلع ةمالعلا وه همأو هيبأ

 . روصقلا ريغ يفو روصقلا يف يرجيام هراتس تحت يرج ولو ةمشحلا ىلع ةمالع باجحلاو
 ‹ ظوحلم لكشب يمالسإلا ماعلا ءاجرأ تألم ةيفوص قرط ىلإ نيدلا لوحت كلذك

 طابرلا نم اعون تناك اهنوكو « لقألا ىلع اهدارفآ ضعب يف رهطتلا ةعزن نم مغرلا ىلعو

 اهحورب اهنأ الإ « رطق نم رثكأ يف ةقيرط لك راشتنال ‹ يمالسإلا ماعلا ءازجأ طبري

 اهلبقتيال يتلا ةديقعلا تافارحنا نع الضف « ةايحلا عقاو يف ةيحلا ةكرحلا نع قئاع ةيبلسلا

 . مالسإلا

 باحصأو ءايلوألاو خياشملا نع تافارلا نم ةعومجم نيدلا حبصأ ةياهنلا ينو

 اماظن هنوكو « ةيعاولا نيدلا ةقيقح نع سانلا تلغش « تاماركلا باحصأو تاماقملا
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 ! تاداعلا قراوخ ىلإ علطتلاب بابسألا ذاختا نع مهتلخغشو «‹ ةايحلا لك لمشي ايعقاو

 ريطخل-ا هرثآ هل ناك « هل مهتسرام ةقيرط يفو نيدلل سانلا مهف يف ريطخلا لوحتتلا اذهو

 ابروأ يف نوينامثعلا هب ماق يذلا يركسعلا دملا مغرب « يمالسإلا خيراتلا طح لوحت يف

 . ايسآو

 . . راسحنالا ءدب وه ةقيقحلا يف اذه ناكو
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 راسحنالا = تسلا

 يمالسإلا دوجولل يقيقلا مجحلا ىلع فرعتن نأ انمزلي راسحنالا ءدب نع ملكتن نأ لبق

 تققح اذام فرعنل « يمالسإلا دملا » ةرتف اهانيمس يتلا ةرشعلا نورقلا لالخ ضرالا يف

 ةراسخلا مجح فكلذک فرعنلو 4 اهلجأ نم هدا اهجرخأ يتلا ةياغلا نم ةيمالسإلا ةمللا

 ءارج نم اهلك ةيرشبلا هترسح امو ¢ ةباغلا هذه قتيقحت نع اهراسحناب ةمألا ابترسحخ يتلا

 . راسحنالا كلذ

 تجرخأ انإو ٠ بسحف اهسفن تاذل حرش ل باتکلا لوا يف الق اک ةمألا هذه نإ

 : اهيلع ةدهاشو ةيرشبلا لكل ةدئار نوكتل

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اًطسو ةمأ مكانلعج كلذكو #
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 رسحني نيحو . اهعم ةيرشبللو اهسفنل ريا ققحت يلعف دوجو تاذ نوكت نيح يهف

 يف ققحت نيهجولا الكو . اهعم ةيرشبلا يذؤتو اهسفن يذؤت اهنإف ةحاسلا يف اهدوجو

 ةيملعو ةيسايسو ةيبرح ةوق تاذ « ضرألا يف ةنكمع تناك دملا ةرتف يفف . ةمألا هذه خيرات

 ايقيرفآو ايسا يف « ذئموي فورحملا ماعلا يف اهب رثؤتو « اهدوجو اہ دکؤت ةيرکفو ةيراضحو

 تدقفو < اهتناكم ام دقفأف ءادعألا ىوق اهيلع تبلاكت راسحبنالا ةرتف ينو . اپوروأو

 ةتاع ةيلهاج يف تلحخدف ¢ هب ءیضتست ڌ يذلا حيحصا | جذومنلا هتاذ تقولا يف ةيرشبلا

 . لابولا اهقيذثو مويلا ضرأالا مكحت يتلا يه

 هنكلو . يمالسإلا خيراتلا سردي يذلا ملسملل تاد مزال ةقيقحلا هذه ىلع فرعتلاو

 . رثكأ نكي مل نإ « لقألا ىلع نيت نيتنثا نيتهج نم رصاعملا ملسملل اًموزل دشأ

 « ةمألا هذه ردق اه ءانبآ ىسني ٣ یل ةمأالا هيف شيعت يذلا ناوملا نأ ىلوألا ةهحلا

 نيثهال « ةلفاقلا ليذ يف هتمأو هسفن ملسملا دج ذإ < اهلجأ نم هللا اهجرحخأ يتلا اهتفيظوو

 ) ١ ( ةرقبلا ةروس : ٤ ١ ۰
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 یف اًیخرات اود یدآ هنآ اص قدصی داکی ال لب « هسفن ةميق رغصتسیف «بکرلاب اوقحلیل

 . اهتريسمل اًدئارو اهن اًدئاق ناكو « ةيرشبلا ةايح

 نم شيعي نأ بجي يذلا فدهملا رصاعملا ملسملا ىسنُي هتاذ ناوملا اذه نأ ةيناثلا ةهحلاو

 ةدايرلا ناكم درسي نآ هفده انإ ! ةيلهاجلا بكرب قحليل ثهلي نأ هفده سيلف . هلجأ

 يف اًيلايخ دعبلا اذه ادب ا(همو . اباوص ىلإ ةلاضلا ةيرشبلا هذه دريو «ىرحأ ةرمةيرشبلل

 ملسملا بلق نع بيغي الآ يغبني هنإف ‹ نيدايملا عيج يف ةمألا فلخت طرفل رضاحلا تقولا

 نم جرخيل داجلا لمعلا ىلع هل !ازفاح اذه نوكيل « ةيئابرلا هتلاسرب هساسحإ رصاعملا

 يثلا يناعملا زربي يذلا« حيحصلا يمالسإلا جذومنلا هسفن نم يطعيل مث « ًلوأ هفلغت

 لاع يف امتازاجنإ لك نم مغرلا ىلع اهداقتفا لجأ نم ىقشت يتلاو « مويلا ةيرشبلا اهدقتفت
 . ةيداملا ةوقلاو يداملا جاتنإلا

  هسفن ريدقت يف دمتعي حبصأ هنأ رصاعملا ملسملل ةبسنلاب ةفرعملا هذه موزل دكؤيو

 دقحلا عفادب - ةيبوروألا عجارملاو ! هيلإ اهترظنو « هيف ابوروآ يآر ىلع - عاو ريغ وأ اًيعاو
 اًعيرس اورم اهخيراتب رتو ‹ ةيمالسإلا ةمالاو مالسإلا ةميق نم ةدماع رغصت - يبيلصلا

 .! ةيرشبلا خيرات يف يشماه ثدح هنآك

 نولوقیسف هب اونمؤي مل ذو ! هیلإ انوقبس ام یخ ناک ول اونمآ نیذلل اورفک نیذلا لاقو #
 ."ه ! ہیدق كفإ اذه

 ىلع زكرت ال - ام رمال - ااف ةيمالسإلا ةراضحلا نع ةيبوروألا عجارملا ثدحتت نيحو

 ‹ ةيسحل-ا راثآلاو رئامعلاو فراحزلا ىلع زكرت امنإ ٠ ضرألا يف مالسإلا اهشب يتلا « ميقلا»
 « ميقلا » ام . هتظحل نم لوزي ارباع ارث الإ سفنلا يف ثدحت ال  اهتمظع نکت اھم ۔ہلھو

 ‹«سفنلا يف يقابلا رثألا ثدحت يتلا يهف  اهيلع نوزكري الو ارباع اورم اهيلع نورمي يتلا -

 ‹ ةيحان نم « يبوروألا رورغلا عفادب- مهو . ةيمالسإلا ةراضحلل ةيقيقحلا ةميقلا يطعتو

 ةراضحلا ريغل ةيقاب ةميق يأ اوبسني نأ نوحي ال  ىرخأ ةيحان نم يبيلصلا دقحلاو
 . ةميدقلا ةينامورلا ةيقيرغإلا اهروذجو « ةيبوروألا

 دملا ةرتف يف ةمألا هذه هتزجنأ ام ةميق ىلع ديكأتلا مزلي بابسألا هذه لكل

 . رشك اهرغو اهرغو ٠ ةراضحا ةصق ١١ ثئارويد لو » باتكو ٠ ةيناسنإلا خيرات ماعم ۸ زلیو#

 . ١١ : فاقحأالا ةروس ( ۲ )
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 ةرتف يف ةمألا اهترسخ يتلا ةراسخلا ىدم ىلع كلذكو « ةيرشبلا ىلع هرثآو يمالسإلا

 ۰ . كلذك اهلك ةيرشبلا اهنرسخو « اهراسحنا
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 ام لكب « ديحوتلا وه - لبق نم انرشأ اك - « سانلل » ةمألا هذه هتدهأ ام مظعأ نإ

 تایقالحخآو میقو ناعم نم لمحي

 نأل « « ناسنإلل » ةبسنلاب ديحوتلا ةميق ىلإ لاحلا ةعيبطب ريشت ال ةيبوروألا عجارملاو

 يحو نم اأ معزو « سلوب امه اهعنص يئلا ةفيزملا اتديقع يف ديحوتلا فرعت ا ابوروآ

 نيح ءادتبا هتضفر يذلاو ‹ هتدقف يذلا ءيشلا ةميقب ف ذرتعت نأ ةهادب نكمي الف « ءامسلا

 !مالسإلا يف لوخدلا تضفر

 ىلإ ابوروأب تدأ يتلا ةسينكلا نايغط فورظل - ةرصاعملا ةيبوروألا ةيلهاجلا نأ اك
 لضفألا لب « ناسنإللا ةايح يف ىشماه ءيش نيدلا نأ اهتفاقث يف ثبت - نيدلا ىلع درمتلا

 ! ّيقرلاو ررحتلاو مدقتلا لجأ نم هنم صلختلا
 هسفنل هميوقت دمتسي راصو « يركفلا وزغلاب رثأت يذلا رصاحملا ملسملا نإف انه نمو

 ىم ةيده مظعأ هنوكو « ديحوتلل ةيقيقحلا ةميقلاب سجي نل « هيلإ ابوروأ ةرظن نم

 طباوضلاب مهرعاشمو مهركفو مهكولس طبضتو « ةرحلآلاو ايندلا ريح ىلإ مهيدجت « سانلل

 ٠ ةفيلخلا » هرابتعاب هب قتاللا هعضو يف هعضتو «‹ همركتو ناسنإإلا عفرتف « ةحيحصلا

 . ضزألا ةرابعب فلكلا

 ‹ديحوتلا ةقيقح ىلع يمالسإلا دملا ةرتفل انتسارد يف زيكرتلا نم انل دبالف كلذ لجأ نم

 يتلا ةيراضحلا ةكرحلاو ةيملعلا ةكرحلا عنص ينو « نيملسملا ةايح يف يعقاولا هرثأ نايبو

 . رونلا ىلإ تاملظلا نم تجرخف ابوروأ اهب تءاضتسا

 يف ام ومنو « ةديقعلا نم |مهقاشبناو « نيتكرحلا اتلك نع قباسلا لصفلا يف انثدحت دقو

 نآو « ابوروآ ىلع نیتکرحلا نیتاه رثآ ىلع زکرن نآ انه دیرنو . ماصح الو ضراعت الب اهلظ
 اذه رثآ يذلا وه - هنم ليصأ ءزج يه يتلا ةيراضحلا هتروص يف - يمالسإلا ديحوتلا

 عاطقإلا ملاظم يف ةقراغ ‹ ةلهاج « ةرخأتم « ةيفاغ تناك ةمأ ظقيآ يذلا « لئاملا رثأتلا

 ديحوتلل ابوروآ ضفر نأو . ريا نم مويلا ابتايح يف ام اهبسكأف < ‹ يسنكلا نايغطلا ماظمو

 . ٠٦ ص -. ٤۹ ص باتکلا ىلوآ يف « مالسإلا » لصف عجار ( 1)
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 لك ابوروآ بسك يذلا وه هنم ليصأ زارفإ يه يتلا ةيراضحلا هتروصب ترثأت نإو - هتاذ
 ! رشلا نم مويلا اهتايح يف ام

 ةلمج هرظن يف مويلا اهيلع ىشغت يتلا ديحوتلل ةيقيقحلا ةميقلا سرادلا فرعيل اذه مزلي
 ‹ اهركذل ةيبوروألا عجارملا لامهإ يهو « اهنم نيتنثا ىلإ اًفنآ انرشأ « دحاو تقو يف لماوع

 ةايلا نع الطعم هفصوب هنم سانلا ريفنتو هلك نيدلا نأش نم ةرصاعملا ةيلهاجلا راغصإو

 ىلع ىشخغت يتلا لماوعلا نم كلذك وه مويلا نيملسملا عقاو نأ فيضنو . ررحتلاو مدقتلاو

 يف هتمآو هسفن یری مث ‹ دیحوتلاب مئاق هنآ دقتعي رصاعملا ملسملا نأل « ديحوتلا ةميق
 بلغيف « يسايسلا يبرحل او يقالحألاو يركفلاو يراضحلاو يملعلا فلختلا نم ضيضح

 داقتعالا ىلإ رمألا هب لصي مل نإ ) ةايحلا عقاو يف رخؤي الو مدقي ال رمآ ديحوتلا نآ هسح ىلع

 . (! ابوروأ هيلإ ىحوت اک ‹ رحخأتلا لماوع نم هنأب
 نمزلا نم اًحدر لعفلاب نوملسملا اهسرام يتلا هتقيقح ىلع ديحوتلا ةفرعم نإف كلذل

 تنظ نإو هتقيقح نع تفرحنا دق نيملسملا نم ةرحأتملا لايجألا نأ ةفرعمو « ريصق ريغ

 . اهتعفر تقو يف ةمألا هذه يقيقحلا زاجنإللا كاردإل يرورض « هيلع ةماقتسالا اهسفن يف

 ام مظعأ نمو « ةمألا هذه تاسرامم مظعأ نم رحلالا مويلاب ناميإلا قيمعت ناك كلذك

 نم ةيراضحلا اهتكرح هب تدرفت ام مدقت ةمالا هذه لعج يذلا وه هنإ . سانلل هتدهأآ

 تلمش امك « ةرحآلا بلاطمو ايندلا بلاطم تلمش ذإ « طبارتلاو لومشلاو نزاوتلا
 رسي يذلا وهو ٠ دحاو قسن يف كلتو هذه تدحوو ء«حورلا بلاطمو دسحلا بلاطم
 - يمالسإلا عمتجملا ىقبف « اهرمع نم ةريصق ريغ ةرتف اب تقلخت يتلا اهقالخأ ةمألا هذه

 فوخل ا ريثأتب ‹ ةميرجلا نم اًميظن « ةشحافلا نم اًفيظن « رمخلا نم اًقيظن - انآ انرشأ امك
 . هاضرو هتنج ف عمطلاو « هللا باقع نم

 قاطن ىلع  تايقالحألا كلتو يناعملا كلت لمحي يذلا  مالسإلا رشن نإف مث نمو

 نم هللا اهجرخآ يتلا ةمهم اب ًءافو « ةمألا هذه تازاجنا مظعآ وه ناك « ضراألا نم عساو

 . «ناسنإلا » اهب هللا مزك يتلا ةماركلل اًقيقحتو « اهلجأ

 يف لاحلا ةعيبطب دج نل - ابوروأ ةأرم ف هتروص ىلإ رظني يذلا - رصاحملا ملسملاو
 كلذ نم سكعلا ىلع دجيس لب « مخضلا زاجنإلا اذه ىدص يأ ةيبوروألا عجارملا

 نمو « هللا رمأل اًديفنت ةيمالسإلا ةمألا هب تماق يذلا حتفلا اذه روصي اًسوكحم ىدص
 هوشتو « دقحلإو ةنيغضلاب لباقي « ةصاخ ابوروأ ىلع ناودع هنأ ىلع « ناسنإلا ةعفر لجأ

 ! لیبس لکب هتروص
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 ههبنن نأ ‹ رصاعملا ملسملل يمالسإلا خيراتلا ةباتك ديعن نحنو مهم لا نم ناك كلذل

 هسفن ىلإ رظني وهو هنع تباغ يتلا ةيقيقحلا اهتروص يف هل اهضرعن نآو « قئاقحلا هذه ىلإ

 ۰ ! برغلاةارم يف
 دالبلا لهأ نوملسملا هب لماع يذلا عئارلا يناسنإلا حماستلا كلذ ىلإ انفضأ اذإف

 دجي دق « رخآ ازاجنإ انفضأ دقف « مالسإلا يف اولحدي ملو مهنيد ىلع اوقب نيذلا ةحوتغملا
 “ مالسإلا ىلإ ةوعدلا » باتكك نيقرشتسملا تاباتك ضعب يف ىدص هل رصاعملا ملسملا

 ىدص ەتکلو ( he Preaching of Islam by ۲.W.A ۲101d ) « دلونرا .و . ت ) قرشتسملل

 فرص ىلإ هب فدهب ذإ « اذه هباتک يف نیملسملل دلونرآ هلیکی يذلا حيدملا لك مغرب ثيبخ
 هيفكيو « داهحلا كلذل جاتحي ال مالسإلا نأ ىوعدب « ةوعدلا رشنل داهجلا نع نيملسللا

 يف نوملسملا هب درفت زاجنإ وهف رمأ نم نكي اهمو . “! ةميركلا ةلماعم لاو ةبيطلا ةملكلا

 ةيشحولا ةلماعملا ةهجاوم يف هتميق فرعيو « رصاعملا ملسملا هفرعي نأ بجو . هلك خيراتلا

 اًيمالسإ اهنم ناك ام ةصاخو « اهلتحا يتلا دالبلا يبوروألا رامعتسالا اهب لماع يتلا

 يف مه اولمعيل ايقيرفآ نم نويبوروألا مهفطتحا نيذلا ديبعلا كلذل اًجذومن يفكيو)

 ةيبوروألا عجارملا اب فرتعت يتلاو « اهوناع يتلا ةيشحولا ةلماعم او « ةيكيرمألا عرازملا

 هذهو حماستلا كلذ نيب قرافلا نأو ( اهنيح يف ةيبوروألا ةسينكلا اهتكراب يتلاو ءاہتاذ

 . . ةيلهاجلا ةراضحلاو « ردصملا ةينابرلا ةراضحل ا : نيتراضحل ا بل نيب قرافلا وه ةيشحسولا

 نيفصنملا ضعب رصاعملا ملسملا دجيسف ةيراضحلا ةكرحلاو ةيملعلا ةكرحلا ىلإ انج اذإف

 يف تلوفيرب لاثمآ نم « ةيبوروألا ةضهنلا ىلع امرثأب نوفرتعي نييبوروألا باتكلا نم
 : لوقی ثیح « Makiہع Huna o۴صناy ةيناسنإإلا ءانب » باتک

 نم ةرثك ىرخأ تارثؤم نإ لب « ةايحلا ىلإ ابوروأ داعأ يذلإوه هدحو ملعلا نكي للو ١

 . '« ةيبوروألا ةايحلا ىلإ اهتعشأ ةروكاب تشعب ةيمالسإلا ةراضحلا تارثؤم
 ظافتحلالا زواجتي ال رمألا اذه يف نيملسملا لضف نأ نومعزي نيرشك اًباتك دجيسو

 ‹ ةملظملا ىطسولا انورق يف هتلمهأ وأ هتيسن دق ابوروآ تناك يذلا يقيرغإلا ثارتلاب

 ! هدرتستو وحصت ىتح اه هرظفح نيذلا نيملسملا نم اهتضمن دنع هتدرتساف

 : ةيضقلا هذه ليصفتل « مالسإلاو نوقرشتسملا » حجار ( 17

 . ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲٠١ ص دومح سابع ةمجرت لابقإ دمح فيلأت « ينيدلا ركفلا ديدجت » باتك نع ( ۲ )
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 هتذخأ يذلا نآو . كلذك نكي ن رمألا نأ يمالسإلا خيراتلا سراد فرعي نأ بجيف

 ةايح يف لبق نم هريثأت دقف يذلا يقيرغإلا ثارتلا كلذ نكي مل نيملسملا نم ابوروأ

 نإو « هعنص نمو مالسإلا يحو نم ةلماكتم ةيح ةراضح ناك نإ « اهسفن ابوروأ
 اهکاکتحا نم ایوروآ هتذحآ ام يهآ نآو . كانه نمو انه نم تاودألا ضعب تمدختسا

 ملعلاو ةيمالسإلا ةراضحلا نم ةدافتسالا اه تآيه يتلا « ةايحلا ةدارإ وه ناك نيملسملاب

 بناج دجوي ال داكي ثيحب داماش ناك ةيمالسإلا ةراضحلاب ابوروآ رثأت نو .“ يمالسإلا

 . اهب رثأتي مل ةيبوروألا ةايحلا بناوج نم
 ةرثأاتم تناك يغاطلا ةيوبابلا ناطلس ىلع تدرقت يتلا ينيدلا حالصإلا تاكرحف

 . . مالسإلاب
 ةطلسلا وه ةيعاطقأإلا ريمآ لعجي يذلا « يغاطلا عاطقإلا ناطلس ىلع درمتلا تاكرحو

 ةرثأتم تناك « دحإو نآ يف ةيئاضقلا ةطلسلا وهو ةيذيفنتلا ةطلسلاوهو ةيعيرشتلا
 . .مالسإلاب

 عضخيو « ةيوسلاب اهتاجرآ عيمج يف مكحي دحوم نوناق تاذ « ةمآ » يف عمجتلا ةلواحجو

 حلفت مل ابوروأ تناك نإو « ةدحوملا ةيمالسإلا ةمألاب ةرثأتم تناك دحوم ماظنل هيف سانلا

 . ةعسولا ةمألا دودح يف ال « ةقيضلا ةيموقلا دودح يف الإ ةلواحملا هذه يف

 نولستغي ما نم مهتويب ولخت ال نيذلا نيملسملاب ارثأت ناك لزنملاب صاح مامح ءاشنإو

 لستغت ةئيدملا طسو يف ةماعلا تاماحلا الإ فرعت ال ابوروأ تناك انب « نوئضوتیو هيف

 دراطت سلدنألا يف شيتفتلا مكاع تماق نيحو . اهسبالم فظنتو - ! تلسثغا نإ - اهيف

 لخاد يف ماح ىلع مهروثع ناك « كانه مالسإلا ىلع ءاضقلل ةيشحولا اهلئاسوب نيملسملا

 ! بيذعتلا ىلإ وتلا ىلع ذخؤيف « فختم ملسم هبحاص نأ ىلع ةدكؤم ةمالع لزنملا

 فارشإ ةرورض نم هيف اب ةيمالسإلا تاعماجلا نم ذوخأم يبرغلا يعماجلا ماظنلاو
 ‹ اهيلإ عجري يتلا عجارملل ههيجوتو « هيدي ىلع جرختي ىتح « بلاطلا » ىلع « ذاتسألا»

 يئلا « ةزاجإلا » هتاطعإ لبق ليصحتلا ىلع هتردق ىلع نانئمطالل اهنم لصح ايف هتشقانمو

 امه هل لمكملا سأرلا ءاطغو يعماجلا « بورلا » نإ لب « هريغ ميلعت يف ادبي نأ هل زيجت
 ! هتمامعو ملسملا ذاتسألا ةءابعل ديلقت

 )١( لصف « رصاعملا اعلا لاوحأال ةيمالسإ ةيؤر د تثش نإ عجار ١ ةرصاعملا ةيلهاجلا ٩ .
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 ريغب - اهضعب يف تشقن ذإ امعاذ سئانكلا ةرامع ىتح ةراعلا ترثأتو بدألا رثأت اک
 ! ةيمالسإلا دجاسملا نم ةلوقنم تارابع - ملع

 نم ابوروأ يف ثدحأ امو يملعلا ثحبلا يف يبيرجتلا جهنملا نع ًالضف هلك كلذو

 . ربكفتلا ةقيرط يف لماك بالقنا

 يبوروألا رورغلاب ةعوفدم اهيف يمالسإلا رثألا نم رغصت نأ لواحت ابوروأ تناك اذإو

 ةنورقم ةقيقحلا راهظإ ةيلوئسم هيلع عقت يذلا وه ملسملا خرؤملاف « يبيلصلا دقحلاو
 رصاعملا ملسملا فرعي يكلو . ليلد الب ىوعد مالكلا نوكي ال يكل « يملعلا ليلدلاب
 . مالسإلاب اهكسمت تقو ةملسملا ةمألا تازاجنإلل يقيقحلا مجحل ا

£ #2 

 . رومآ ةدع اهتسارد يف انمهيف راسحنالا ةرتف امأ

 ءادعأ اهريثي يتلا ماهوألا ةشقانمو « راسحنالا ىلإ تد يتلا بابسألاوه : لوألا رمألا

 . راسحنالا كلذ ريسفت يف مالسإلا
 نم ةمأالا ةينب فاعضإ نم راسحنالا اذه نع تجتن يتلا جئاتنلاوه : يناثلا رمألاو

 . اهجراخ نم يبيلصلا وزغلا ءيججو « اهلخاد

 . ةيمالسإلا ةمألا راسحنا نم ةيرشبلا امرسخ يتلا ةراسخل اوه : ثلاثلا رمألاو

 . ليصفت ىلإ جاتحي ةثالثلا رومألا هذه نم دحاو لكو

# o 3% 

 دعب ىلع ةدحاإو ةجيتن ىلإ نايهتني نامهو راسحنالا ريسفت يف ٌتَّبَت يتلا ماهوألا نيب نم

 لعج اهب ةيبوروألا ةوقلا يمانت وه راسحنالا ببس نأ لوألا . هاجتالاإو لصألا يف (يهنيب ام

 ةبسنلاب ةءانب ةيمدقت ةكرح ناك مالسإلا نآ يناثلاو . اهتهجاوم ىلع نووقي ال نيملسملا

 عطتسي مل ديدج روط ىلإ ةيرشبلا لقن يذلا يمتحلا روطتلا لعفب ىهتنا دق هنمز نأو « هنمزل

 . .تامو ىوذ مث نمو « روطتلا نع اقئاع هيف مالسإلا حبصأ لب « هتاراجم مالسإلا

 . ةيخيراتلا ةيمتحلاب

 تقولا يف العف ةيبوروألا ةوقلا تمانت دقف . لعفلاب ةعقاو ةلاح فصي لوألا رسفتلاو

 ةوقلا مطحتو ةيبوروألا ةوقلا ةبلغب رمألا ىهتناف ٠ لءاضتت ةيمالسإلا ةوقلا تذحأ يذلا

 . ةيمالسإلا

 يف اًببس سيلو « هيلإ تدأ بابسأل ةجيتن يمالسإلا بئاجلا يف هنكلو . . حيحص اذه
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 !؟ لؤاضتلا يف ةيمالسإلا ةوقلا تذحأ اذا : ريسفت ىلإ جاتحي اتاق لاؤسلا لظيو . هتاذ

 ءاليتسالا لواحتو ء نيملسملا شوانت تذحخأف « توقت ابوروآ نإ لوقن نآ يفكي ال هنإ

 <« يراجتلا مهقيرط عطقتل رمحأألا رحبلا لالتحا لواحتو « مهنم الدب ةيملاعلا ةراجتلا ىلع

 . . خلإ . . خلإ . . هيف ةفيعضلا طقنلا ىلإ ذافنلاو يمالسإلا ماعلا لوح فافتلالا لواحتو

 هباجي يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه نكت ملف . راسحنا نم ثدح- ام ريسفتل اذه يفكي ال

 « اهشوق ىلع اوضقو ةينامورلا ةيروطاربمإلا اوهباج دقف . . ةمخض ةيملاع ىوق نوملسملا اهيف

 اومزمماف فاعض مهو ةيبيلصلا بورحلا اوهباجو . ةيسرافلا ةيروطاربمإلا ىلع اوضق اك

 فاعض مهو راتتلا اومباجو . اًقحس نييبيلصلا اوقحسو ةوقلا ىلإ وداع مث ةرتف مهمامأ
 اولخدو مهيلع اوبلغت مث « تولاج نيع يف ةريهشلا مهتفقو اوفقوف |وداع مث مهمامأ اومزهعاف
 . هنع نيعفادملا هدونج ىوقأ نم اوحبصأو مالسإلا نيد يف مه

 ةمأالا راسحنا نم ثدح ام رسفي ال - هتاذ يف ةقيقح هنأ ىلع - ابوروأ ةوق يمانتف نذإو

 . ةحاسلا نع ةيمالسإلا

 نولئاقلا نكي مل نإو ‹ خيراتلل يداملا ريسفتلاب حضاو وه اك رثأتمف يناثلا ريسفتلا امآ

 ردصي اك ابوروآ برغ نع ردصي يداملا ريسفتلاف « نييسكرام وأ نييعويش ةرورضلاب هب

 ! ءاوس (هيف روصتلاو ةايحلا ةدعاق نأل « اهقرش نع
 عقاو ذخآ يه - ( ! ) ةينلا نسح انضرتفا نإ ًاطخلا ةطقن وأ - هيف ةطلاغملا ةطقنو

 نع اشن دق عقاولا اذه نأب معزلاو « هتاذ مالسإلا ىلع اًدهاش ةريحألا ةرتفلا يف نيملسملا

 ! مالسإلا نع دعبلا ةجيتن - ةقيقحلا يه اك - سيلو ! مالسإلا
 « ةدحاو ةجيتن ىلإ هاجتالاو لصألا يف |مهنيب ام دعب ىلع - ةياهنلا يف ناريسفتلا يقتليو

 سيلو ! رخآ رايخ نيملسملا مامأ نكي ملو « ثدحمي نأ دبال ناك لعفلاب ثدح ام نآ يه

 ! خيراتلا تايمتحل مالستسالا الإ مهمامأ

 بابسأل لصفملا حرشلا ةرتفلا كلت خيرات ةسارد يف اًدج مهملا نم هنإف كلذل

 .راسحئالا

 «« رصاعملا انعقاو » باتك يف بابسألا هذه نع ليصفتلا نم ءيشب تثدحت دقلو
 اذه نع روصتلا حيحصتل « عيرسلا ضرعلا اذه يف انه ةرصتخ ةراشإ نم دبال نكلو

 رص باتش نم ۴ فارحد حج . « صاعملا انعقاو » باتك نم ١ فارحنالا طخ » لصف تئش نإ حجار ( ۱)
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 . . ضأألا يف ىوقلا نيزاوم هب تلتخا يذلا لئاملا ثدحل ا

 اک « اهمها ىضم یف انضرعتسا ضارمأ ةلمج  اهيموكحو اهماكح - ةمألا باصأ دقل
 يضرأ ماظن يآ امه ضرعت ول « جراخلا نم ةبرغ تاراغو لخادلا نم ةلزلزم نتف اهتباصأ
 طوقلاو نوما لئابق تاقرط تحت ةينامورلا ةيروطاربمإلا ترثدنا اك « رثدناو ىواهعل

 انتقو يف ايسور يف ةيعويشلا توام اكو . راتتلا تاراغ نم ريثكب نوهأ يهو ةربربتملا
 ماظنلا مايق نكلو . . اهناوفنعو اهدهم يف لازت ام يهو عرحلا تاقرط تحت رضاحلا

 ىقلتي وهو ةدع اتورق يمالسإلا ماعلا راينا رخأ دق اًساسأ ةديقعلا ىلع يمالسإلا

 . . راها ةياهنلا يف هنكلو . . تافارحنالاب جعيو تابرضلا

 ودبت الو ةكرحلا نع هدعقت الف ضارمأ ةدع هتايط يف لمح دق ةوقلا هرافلا مسجلا نإ

 . ةبجاولا ةيانعلاو مزاللا جالعلا قلتي ل اذإ ةياهنلا يف هيف رثؤت نأ دبال اهنكلو . هيلع اهراثآ

 اهنع قثبني امو ةديقعلا هذه اهؤشنم ةهراف ةوق . . يمالسإلا عمتجملا لاح ناك اذكهو

 تءاج مث . نورق ةدعل عمتجملا كلذ ةكرح يف رثؤت ملف تافارحنالا تعقو مث . ماظن نم

 ناك هنكلو - راتتلا تاراغو ةيبيلصلا بورحلا يف ثدح اک - حنرتی هنآك اهیف ادب تاظحل

 تمكارت نيح « ةياهنلا يفو . . ضارمألا نم يفاعم هنأك ىرخأ ةرم ضهنيو هتوق عمجعتسي
 ‹ةوقلا هراف ناك يذلا مسجلا ىوه مساح جالع ريغب لقألا ىلع وأ - جالع ريخب ضارمألا

 ! هتان رظتني « ضيرملا لجرلا » دقرو
 . هرايهنا ىلإ ةياهنلا يف تدآو عمتجملا تباصآ يتلا ضارمألا مهأ عبتتنلف

 : ىرشب عبط فيلاكتلا نم تلفتلا نإ

 . 4 اًمزع هل دجن ملو یسنف لبق نم مدآ ىلإ اندهع دقلو
 : ريكذتلا وه تلفتلا اذح ينابرلا جالعلاو

 . 4 نينمؤملا عفنت ىركذلا نإف ركذو #
 عونلا نم نكي مل وأ « اًيفاك نكي مل ريكذتلا نأ هتبسن ةدايز وأ تلفتلا رارمتسا ىنعمو

 . . ةحلاصلا ةودقلاب انإو « هدحو مالكلاب نوكي ال ريكذتلا نإف . رمئملا

 ةودقلا نم هعم نكي مل وأ « بولطملا نم لق هيف ريكذتلا ناك يذلا تقولا يفو

 ) )1هطةروس :۱١١ .

 . ۵١ : تايراذلا ةروس ( ۲ )
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 « ريكذتلا ةيلمعل داضم هاجتا يف ناريسي ناليخد نارايت ةمألا ىلع ًآرط ٠ يفكي ام ةحلاصلا

 . ةيفوصلاو يئاجرإلا ركفلا امه

 يف الحاد لمعلا سيلو « رارقإإلاو قيدصتلاوه ناميإلا نإ : لوقيف يئاجرإلا ركفلا امأف

 ناےیإالاب اًرماع كبلق مادام : لوقيو ! ةيصعم نايإلا عم رضي ال : لوقيو ! نايإلا ىمسم

 لامعأ نم اًدحاو المع لمعي مل ولو ةنح لا لوخد يف دبعلا حِمْطُي راصتخاب ! ءيش كمي الف
 ! مالسإلا

 راكذألاو داروألاب ةنجلا لوخدو هللا نم برقلا يف دبعلا عمطت يهف ةيفوصلا امو
 رمأ وأ داهج وأ ةرابع نم <« ضرألا عقاو يف هنم ةبولطملا لامعألا لك لمهأ ولو « حيباستلاو

 . ركنملا نع ىهنو فورعملاب
 « « ةسايسلاب » سانلا مارتها فرص ىلع اًييردت لمعف يسايسلا دادبتسالا ءاج مث

 يف اًيجيردت مالسإلا رصحو « هيلع ةضورفملا ملسملا تابجاو نم مهروصت يف اهجارخإو
 . . بسحف ةيدبعتلا رئاعشلا ءادأ يف يأ . . « تادابعلا»

 ميهافم نيملسملا سوفن يف - اًيجيردت - تدسف نأ تافارحنالا كلت ءارج نم ناكو
 . .مالسإل (دلسالا

 ديصر ال هاوفألاب لاقت ةملك ىلإ لماك ةايح جهنم نم لوحت دقف هللا الإ هّلِإ ال موهفم امف
 . عقاولا نم اه

 هراكفآ لكو ناسنإلا لاپعأ لك لمشي لماش ىنعم نم لوحت دقف ةدابعلا موهفم امأو
 ريحألا يف تحبصأف هذه ترسحنا مث « اهدحو ةيدبعتلا رثاعشلا يف رصحناف « هرعاشمو
 . حور ریغب الآ ءادآ

 نع لدغ يبلس ىنعم ىلإ ةعفاد ةيباجيإ ةوق نم لوحتف ردقلاو ءاضقلا موهفم امأو
 . ضيرم يبلس لكاوتو « لمعلا

 نيلاع اراصو « ايهنيب مالسإلا هدجوآ يذلا طبارتلا كفنا دقف ةرحنآلاو ايندلا موهفم امو

 . هلامهإو رحآلل لمعلا فقو ينعي امهدحأل لمعلا « نيلباقتم نيلصفنم

 ! لاوحألا تدعاس نإ . . يعافدلا داهحل اب ىمسي يف رصحنا دقف داهحلا موهفم امأو

 يتلا ةيبرتلا تلمهأو « ةيعرملا ديلاقتلا نم ةعومجم يف رصحننا دقف ةيبرتلا موهفم امأو

 . ٩ ححصت نأ يغبني ميهافم » باتک تثش نإ عجار ( ۱ )

۹٤ 



 . هلل اًدباع اًتزاوتم ًداعاف اًطيشن ابا « يقيقحلا ىنعملاب « السم » انايك جرخت
 ةينوكلا مولعلا تلمهأو اهدحو « ةيعرشلا مولعلا » يف رصحنا دقف ملعلا موهفم امأو

 . مهتوقو مهدوعص ةرتف يف نيملسملا ايازم مظعأ نم تناك يتلا
 تجرخأو « ناميإلا ىضتقم نم لامعألا تجرخأإو ٠ يصاعملاو عدبلا تفيصضأ اذإف

 ةهجاوم نع مهزجعل قراولاو تاماركلاب سانلا لغشناو « ةدابعلا ىضتقم نم قالحأألا
 طوقسلا بابسأ ةمألل تلماكت دقف . . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو داهجلاب عقاولا
 . . ةيواملا يف

 ! يخيراتلا هرود مالسإلا زواج الو < ابوروأ ةوق يمانت تسيلو . . بابسألا يه هذه

 برحل او ةسايسلا يف . . نيدايملا عيمج يفو . . « فلختتلا » ىلإ ضارمألا هذه تدأ دقل

 ةقيقح نع يجيردتلا دعبلا ةجيتن فلختلا ناكو . . قالحألاو ركفلاو ةراضحلاو ملعلاو

 . مالسإلا

 نع رشبلا فلختي اهنإ ! اًدبأ فلختي الف - ينابرلا ماظنلا كلذ - هتاذ مالسإلا امأ

 . مالسإلا وه مالسإلا لظيو . . نوفلختم مهاب ذئدنع نوفصويف مهعقاو يف هقيقحت

 ةفصب رصاعملا ملسملل ةبسلاب ةيمهألا نم ريبك بناج ىلع وه رمألا اذه كاردإو
 . ةصاح

 ةمألا ةلكشم نأ اَّعم هئاقدصأو هئادعأ نم عمسي لظي رصاعملا ملسملا اذه نأل

 يداملاو يملعلاو يداصتقالا ناديملا يف 1؟ ءيش يآ يف نكلو . . اهفلخت يه ةيمالسإلا

 . خلإ . . يسايسلاو يبرحلاو
 ثدحجم ام رثكأ ررضلا نم ثدحيم . . صقان قح هنكلو . . قح نآشلا اذه يف لاقي امو

 ‹« ضرملل اًئطاخ اًصيخشت يطعيو « فلختلا اذه يقيقحلا ببسلا يفي هنآأل « عفنلا نم

 . جالعلل اًتطاحخ اًفصو يلاتلاب يطعيف

 !؟ ةمألا هذه عبط نم فلختلا له

 !؟ مالسإلا ةعيبط نم فلختلا له

 يذلا « يقيقحلا هتوق عبنم نع هوفرصيل رصاعملا ملسملا ىلإ ءادعألا ىحوأ كلذك

 تقولا يف هيفشت الو « هدوهج دفنتست ةهجو هوهجويو « هيلإ ةدوعلا نمو «هنم نوعزفي
 . هيف وه امم هثاذ

 ةروطعم ةحلسأ رتشا . ريقف تنآأف كتايداصتقا روط . لهاج تنأف ملعت : هل اولاق
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 كدنع تسيلف كمالعإ لئاسو روط . ضيرم تنأف كتحص ٌنَسَحو . فيعض تنآف

 هذهو !“' « رولکلوف » الو نف الو یقیسوم الو نویزفیلت الو ةعاذإ الو حرسم الو انیس
 « نيدلا » كرتآ نأ : هلك كلذ ءانثآ يف هنذآ يف اوسمو . . رضحتتلاو مدقتلا لئالد نم اهلك

 ! بئاصملا عيمج ببس وهف
 سرادملا حتفف . سم وه امو رهج اهنم وهام « حئاصنلا لكب رصاعملا ملسملا ذخأو

 . . هتحصب ىنعو « ةروطتملا ةحلسألا ىرتشاو « هتايداصتقا روطي نأ لواحو «تاعماحلاو

 تقولا يف فرصناو . . ةيرولكلوف ريغو ةيرولكلوف اًنونفو ةعاذإو اًحرسمو انيس هل ًاشنأو
 . . « ةيراضحلا » ةبرجتلا هذه يف نرق نم رثكأ مويلا هرمع نم خلسناو . . هنيد نع هسفن
 ! ؟ةجيتنلا تناك اذامف

 ‹ تارايسلاب هعراوش تمدزا . . لعفلاب هدنع تحبصأ دقف ةراضحلا روشق امأف

 «هراد ويديفلا ةطرشآو ىقيسوم او يناغألا ةطرشأ تألمو « ةيئابرهكلا تاودألاب هتيب محدزاو

 ةثباع ةيهال ةكرح وأ ةداج ةكرح تناك ءاوس <« ماعلا ةكرح هيلإ لقني نويزفيلثلا راصو

 . باقلألا يوذ نم ريثكو « ملعلا نم روشق هدنع راصو . . ةرتهتسم

 ؟.. مئ

 ةيعبتلاو « ةيسايسلا ةيعبتلاو « ةيركفلا ةيعبتلا . برغلل ةيعبتلا هتايح تألم مث
 ىلع هدلج برغلا نم بستكي ملو . نوجملاو ثبعلا تاودأ ةيعبت ىتح . . ةيداصتقالا

 هترظنو . هلكاشم لح يف ةيملعلا هترظنو . ةيميظنتلا هتيرقبعو هتيدجو هترباثمو لمعلا
 ةوشرلا تألمو . ةيسايسلا هفقاوم تلذاختو . هتالمع تراهنإو . ةديعبلا ةيلبقتسملا

 . . ةيسنحلا ىضوفلاو يقالحألا للحتلا نع ًالضف . . هيفظوم بتاكم

 ٠ عايضلل ةضرع نيملسملا دالب نم ىرحخأ دالبو . . نیطسلف تعاضو

 . . نورق ةدع يف لبق نم امن ققحتي ملام دحاو نرق يف ةينويهصلا ةيبيلصلل ققحتو

 .. خلإ .. يبرحلاو يداصتقالاو يسايسلاو يراضحلاو يداملاو يملعلا فلختلا نإ

 . هتلازإ نم دبالو ةعقاو ةقيقح خلإ
 جالعلا نود « ةيليمجت تاحارج لمعب حطسلا نم لمدلا جالع لواحن انللظ اذإ انكلو

 انتليصح نوكتو « لمعن اننأ انسفنأ مهونو « دهجلا لذبنسف « هبابسأ ليزي يذلا ينطابلا

 . خلإ . . سوقطو تالفحو ءانغو صقر نم ةيبعشلا نونفلا هانعم ر افلا( )
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 تايلمع رارمتسا عم « لخادلا نم ضرما ٌمَقافت : نرق نم رثكأ يف اهانينج يتلا كلت يه

 ! حطسلا ىلع ليمجتلا
 . فيلاكتلا نم تلفتلا : فلختلا ىلإ تدآ يتلا ةيقيقحلا بابسألا ىلإ دوعن نأ دبال

 نع دوعقلا . لكاوتلا . ميهافملا داسف . يسايسلا دأادبتسالا . ةيفوصلا . يئاجرإلا ركفلا

 . تافارخلاو عدبلا راشتنا . لمعلا

 . . ةديقعلا تافارحنا حيحصت نم دبال

 قزم بوث وه الماك اًناميإو ةحيحص ةديقع رصاعملا ملسملا هنظي ام نأ ملعن نأ دبال
 . بوقثلاب ءولم

 ء هللا الإ هلإ ال ىنعمل مهيلع هللا ناوضر حلاصلا فلسلا مهف ىلإ عوجرلا نم دبال

 ردصم ديدحتو « هرعاشم عقاوو هركف عقاوو هكولس عقاو : ملسملا عقاو يف اهتايضتقمو

 ؟ ةبرخيملا عراوشلاو ؟ ةلطعملا حلاصملاو ؟ ةيواخلا تادعملاو : رصاعملا ملسلا لوقیسو

 !؟ مهدئاقع سانلل ححصن ىتح اهکرتنآ

 . باتك نم رثكأ يف اهيلع انددر نأ قبس ةجذاس ةلوق كلتو

 وفك : مه لقي م مهدئاقع سانلل ححصي وهو - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر نإ

 مكل ححصأ ىتح ضرأالا يف اوكرحتت الو اوبرشت الو اولكأت الو «قزرلا بلط نع
 ! !مکدئاقع

 اهبكانم يف اوشماف ًالولذ ضرألا مكل لعج يذلا وه :  مكل لوقي هللا نإ م لاق امنإ

 . #  روشنلا هيلإو . هقزر نم اولکو
 نم كبيصن سنت الو ةرحأآلا رادلا هللا كاتآ [يف غتباو # : مكل لوقي هللا نإ مم لاقو

 ۳ 4 ايندلا

 م هتکرح نوکرحتی مهو مهتدیقع | د « ىنعمل ا اله يف ةريثك تاهيجوت مههجوو

 . هاجتا لك يف ةيعقاولا ةيرشبلا
 . . رصاعملا ملسملا هملعي نأ ىغبني يذلا اذهو

 قشیو . هتحص نّسحيو ." هتحلسآ يرتشیو . هتایداصتقا روطیو . ملعتي نآ هيلع

 . ۷۷ : صصقألا ةروس ( ۲ ) . 1١ : كلملا ةروس ( ) ١

 ! عقاولا نع ملكتن انكلو هسفنب هتحلسآ عتصي نأ لصألا (۳)
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 نم يقلتلا ىلإ دوعیو « هتاروصت ححصيو « هتديقع خسري وهو . هتاودأ روطیو . هقرط
 . هضارمآ جلاعیو . . يقيقححلا هتوق عبنم ىلإ عجريف . . هدحو هللا دنع
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 ةكرح ناك مالسإلا نآ نم «‹ خيراتلل يداملا ريسفتلا همدقي يذلا « رحنآلا مهولا امآ

 مالسإلا حبصأو « هقبس مث هبعوتسا يخيراتلا روطتلا نكلو < هتقول ةبسنلاب ةيمدقت ةيباجيإ

 نأ الول ةشقانملا قحتسي ال مهو وهف « مدقتلاو يقرلاو ةايحلا نع اًقوعمو اًرحأتو ةيعجر
 . هسأرو هينذأ يف هوبصام ةرثك نم هب رثأتلل ضرعم رصاعملا ملسملا

 ؟ مالسإإلا هيف ْنمزلا زواجت يذلا ام

 يف عضت يتلا « « ! ىمظعلا » لودلا هسرات يذلا يلاعلا يسايسلا نايغطلا اذه

 نآ قحلا عنمو « هارجم يرجي نأ لدعلا عنم يف تيغاوطلا هذه قح - اًفنآ انرشأ اك  اهروتسد

 ! ؟ اهعبصآ نم ةراشإب هباحصآ ىلإ لصي
 !؟ ضرألا لك يف نيملسملا دض ةينويهصلا ةيبيلصلا اهسرامت يتلا ةدابإلا برح

 . ةيموقلا ةحلصملا . نطولا : ىتش ءاسأ امه ذختت يتلا ةثدحتسملا ناثوألا ةدابع

 !؟. . نفلا . ملعلا . ةيرحلا . «ةدوملا » . يم اعلا ماعلا يأرلا . ماعلا يآرلا

 ةميق لك نع هل اهلغشو « هدهجل اهقارختساو « يناسنأإلا نايكلل ةيداملا ميقلا ماهتلا

 ! ؟ ةعيفر ةيحور

 !؟ ةيسنا ىضوفلاو يقلخلا للحتلا

 !؟ ةميرجلإو تاردخملاو رمخلا
 ! ؟ ثادحأألا حونجو ةرسألا ككفت

 !؟ مالسإلا اهيف نمزلا زواجت يتلا يه اهل اثمآو هذه له

 . مهايح نم ةرتف يف نوملسملا هب ماق يذلا يداملا زاجنأإلا وه نمزلا هزواجت يذڌلا نإ

 مث نوملسملا هيلإ لصي نأ نكمي يذلا ريحألا ىدملا وه اذه نآل ال نمزلا هزواجت دقو
 مهجاتنإ فقوتف مالسإلا نع اوفلخت نيملسملا نأل نكلو ! نمزلا مهقبسيف هدنع نوفقوتي

 يف ناك دقو .. هيلإ مههجوو مهمالسإ هيلع مهثح يذلا يملعلاو يراضحلاو يداملا
 يداملا مهجاتنإ اوعباتي نأ م السوال ةيلعفلا ةسراملا نم ةجردلا تاذ ىلع اوقب ول مهناكمإ

 مهو < مدي يف تناك هتاودآ نال « دعب یف ابوروآ هتعبات يذلا يملعلاو يراضحلاو

 نكي مل نذإ مهفقوتف . ايش اهنع فرعت اهلك ايندلا نکت مل تقو يف ءادتبا اهوأشنأ نيذلا
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 باحصأ مهو ىلإ قبسي اك « هيلإ مالسإلا مهلصوي نأ نكمي يذلا ىدملا رخآ وه اذه نأل
 هعاعشإ عطقناو سوفنلا يف فعض دق لوألا ثعابلا نأل نكلو . خيراتلل يداملا ريسفتلا

 . تافارحنالاو ضارمألا نم سوفنلا هذه ىشغ ام ةرث

 ينابرلا جهنملا يف اهطيرفت ببسب اه ثدح ام لك نع كش الو ةلوثسم ةيمالسإلا ةمألاو
 انه انكلو . هب ةكسمتم تناك نأ تقو نكقو ةعفر نم هيلإ تلصو امل اهلصوآ يذلا

 الو « نمزلا هزواجتو فلخت يذلا وه مالسإلا سيل هنأ : ةنيعم ةيضق ىلع زكرن نأ ديرن
 وه نوفلختي مهلعج يذلا امنإ . نوفلختي مهلعج يذلا وه مالسإلاب نيملسملا كاست
 !؟ فلختي فيكف هتاذ مالسإلا امآ . عقاولا يف مالسإلا قيقحت نع مهفلخت

 ؟ ةيرشبلا هتزواجت يذلا فلختلاوه ناثوألا ذبنو هدحيو هللا ةدابع له

 قحلا هلل اهلك ةدابعلا هيجوتو « اه ةيدوبعحلا ءاغلإب « تيغاوطلا نم ناسنإلا ررحتس له
 ؟ فلختلا وه

 هناي نیب « هترخآو هایند نیب « هحور بلاطمو هدسج بلاطم نیب ناسنإللا نزاوت له
 ؟ فلختلاوه ةداهشلا ماع يف هطاشنو بيغلا ملاعب

 ؟ فلختلاوه للاب ناميإلا عم يملعلا ثحبلا يف مدقتلا له

 ؟ فلختلاوه رحلآلا مويلاو للاب نايإلا عم لماشلا يراضحلا طاشنلاب مايقلا له

 ؟ فلختلاوه ةفلاخملا دئاقعلا لهآ عم حماستلا له

 ؟فلختلاوه مهئاوهأب ميرحتلاو ليلحتلا نم رشبلا عنمب رشبلل رشبلا ةيدوبع عنم له
 ؟ فلختلا وه ةرسألا طبارت ىلع مالسإلا ةظفاحع له

 ؟ فلختلا وه ةميرحلاو تاردخملاو رمخلا نم عمتجملا ةفاظن له

 !؟ فلختلاوه مهضارعأو مهاومأو مهئامد ىلع سانلا نمآو بلقلا ةنينأمط له
 مدقتلا نع اًقئاعو اًرخأتو ةيعجر هفصوب نيدلا نع نوثدحتي نيذلا نييبرغلا نإ

 اك « انوممعي مث « فرحملا يسكلا نيدلا عم ةصاخلا مهتبرجت نع نوثدحتي ةراضحلاو
 ‹ نوكلا يف ديحولا قحلا يه ةصاخلا مهتبرجت نأ نونظي نيح راخصلا ةيبصلا لعفي

 ! ةفلاخ جئاتن نع ترفسأ ىرخأ ةبرجت كانه نأ نوقدصيإالو

 ةنايد اهغأ اه معز يتلا سلوب ةنايد تفرع نإ « هتقيقح ىلع هللا نيد فرعت مل ابوروأو

 )١( دحب ايف ةطقنلا هذه نع ملكتنس .
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 قالطإ امأ . لعفلاب حيحص هلوقت امن ريثكو « تءاش ام اهنيد يف لوقت ةرح يهو . حيسملا

 رصع يف يملع ريغ تنعتف ‹ حيحصلا يوامسلا نيدلا هيف ايب « هلك نيدلا ىلع مكحلا

 ابوروآ نأ مكحلا ميمعت ًاطحخ ىلع ةلدألا طسبأو . ثحبلا يف ةيعوضوملابو ملعلاب حجبتلا

 ةرتفلا كلت ىمست اإ ىتح - اهفارتعاب  ةرخأتم ةلهاج تناك - اهنيدب اهمازتلا تقو
 ملعلا ةمأ مه اوناك - مهنيدب مهمازتلا تقو - نوملسملا امنيب . « ةملظملا ىطسولا نورقلا»

 ‹ نيدو نيد نيب اقراف اذه يفكيو . مهسفنأ نييبوروألا فارتعاب « ضزألا يف ةراضحل او

 ! ميمعتلا أطخ ىلع ًاليلد اذه يفكيو
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 هساسأ نم ئطاح هنأل ال « ةشقانملا ىلإ جاتحجي « راسحنالا بابسأ نأشب ثلاث ٌُمُّهَر

 اهلك بايسألا عاجرإل نكلو « قتحلا نم اردق لمحي وهف « نيقباسلا نيمهولاك « ةرملا هذه
 ! ةيناثعلا ةلودلا ىلإ فلختتلا بابسأ ةبسن وه كلذ : بابسألا ربك هرابتعا وأ « هيلإ

 اهيلع لهسيل ‹ كارتألا يف مهصَْبْنل برعلا دنع ةينويهصلا ةيبيلصلا هتذغ مَعَ هنإ
 . ةرفانتم ةرثانتم فرم وهو هعالتبا مث « يمالسإلا ماعلا ةدحو كيكفت

 ةيلوئسملا نم اهبيصن لمحت يهو « ةيناثعلا ةلودلا نمز يف لعفلاب فلختلا ثدح دقو

 ضخبلا نع ٌىشان ملظ وهف « فلختلا كلذ نع ديحولا لوئسملا يه اهلعج امآ . هنع

 : رعاشلا هيف لاق يذلا

 ايواسملا يدبت ضخبلا نيع نكلو ةليلك بيع لك نعاضرلا نيعو
 : كلذ ربغب رمأي هللاو

 . 4 یوقتلل برق وه اولدعا « اولدعت الآ ىلع موق نانش مکنمرج الو 8

 يف ىمظحلا ةلودلا اهسفن رابتعا ىلإ رورخلا اهعفد دق ةيناثعلا ةلودلا نأب اًيثدبم ملسنلو
 اوعضحخأو اهدودح اونمأو ةلودلا قاطن اوعسو نيذلا ماظعلا نيحتافلا دوهج دعب < ضرألا

 - امنا انرشآ اک ۔ فرتلاو . . تفرتأو اهتمیزع تحارتف . . اناکرآ اودطوو اهءادعآ

 ةيادب يف تناك اك - متهت دعت ملو . . بوعشلاو لودلا لكأي يذلا لاکألا ضمحل اوه
 «ءالعلا عيجشتو « سانلا نيب ملعلا رشنب ءاوس ‹ نيکمتلا لجأ نم دهحجلا لذہب ۔ اھدھع

 نوئش يف رظنلا وأ « هحيلستو هبيردت ناسحإو شيجل اب ةيانعلا و « ةرهملا عانصلا عيجشتو

 . ۸ : ةدقاملا ةروس ( ) ١
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 افارصناو ًالكاوت سائلا ةايح ىلع سكعنا دق هلك اذه نآو . . مهحلاصمب مامتهالاو ةيعرلا

 . نيدايملا نم ريثك يف اًملختو دهحجلا لذب نع

 ةوقلا نأش راغصتسا ىلإ ىدآ دق - ةلفغلا وآ - هتاذ رورخلا اذه نأ كلذك ملسنلو

 اًبذاك اًنانئمطا . . اهيلع بلغتلاو اهتهجاومل ةدعلا ذاختا يف دجلا مدعو « ةيمانتملا ةيبوروألا

 ! ناثع لآ كلم بلغت نلف تؤقت اهم ابوروآ نأ ىلإ
 نع مهسفنأب ةالولا لغش دق ةيمالسإلا ميلاقألا يف ةاردإلا ءوس نأب اًضيأ ملسنلو

 قفارملا » لجأ نم ركذي اًئيش اوصصخي ملو ٠ بئارضلا ضرف يف اوفرسأف « سانلا حلاصم
 ! فلختلا ةادأ رقفلاو . سانلا نيب رقفلا رشتناو « اهعامدخ تلءاضتو ترحخأتف « ةماعلا

 . . نيملسملا رمأ هللا اهألو يتلا ةينامشعلا ةلودلا هنع لأست كلذ لكو

 ؟ فلختلل ةديحولا بابسألا يه هذه له نکلو

 نم اوتلفتف سانلا سوفن يف هتثبو يئاجرإلا ركفلا تأشنأ يتلا يه ةيناثعلا ةلودلا له

 لامع نم اًدحاو المع اولمعي مل ولو رارقإلاو قيدصتلاب نونمؤم مهن ىلإ نينئمطم لمعلا
 ؟ سوفنلا يف رشتسم ضرملا اذهو ةينامثحلا ةلودلا تءاج مآ 1؟ مالسإلا

 ؟ ةيفوصلا تآشنأ يتلا يه ةيناثعلا ةلودلا له

 ماعلا عوبر يف اهتخسرو « كش الو ةيفوصلا تعجش دق ةيناثعلا ةلودلا نإ لوقن

 نيذلا مه مهنإ لوقن نأ زواجتلا نم نكلو . اه اهئاهلعو اهماكح قانتعاب يمالسإلا

 نإ لوقن نآ ىرحتالا لب . يسابعلا مكحلا لظ يف تعرعرتو تآشن دقف « ءادتبا اهولحدأ

 ذئدنع ةيبعشلا ةروصلا يه تناك اهنأل مالسإلا يف مموخد دنع اهب اولتبا دق مهسفنأ كارثألا

 هل خيش ال نم » ةلوق مهنمز يف تعاش یتح اخوسر اهوداز دق مه اوناک ناف ! مالسإال

 !! مالسإلا نومدخي كلذب مهنأ مهنم اًداقتعا اذه ناك دقف « ! ناطيشلا هخيشف

 نع سانلا فرصي يذلا يسايسلا دادبتسالا تأشنأ يتلا يه ةيناثعلا ةلودلا لهو

 ةصاخ ىلإ نوفرصني مهلعججو « ركنا نع هيهنو فورعملاب هرمأو مكاحلا لايعأ ةعباتم

 ةايحلا يف مهنم بولطملا « نيدلا » يه اهنآ ىلع ةيدبعتلا رئاعشلا ىلع نوزكريو « مهسفنأ
 !؟ ايندلا

 رزو يه لمحت له نكلو ‹ كش الو رمألا اذه نم اهبيصن لمحت ةيناثعلا ةلودلا نإ .

 كلذ يف ربكألا رزولا لمحي مآ ؟ اهرزو بناج ىلإ كيلاملا رزوو نييسابعلا رزوو نييومآلا
 !؟ رمأالا ئداب يف ةغيسلا ةلسلا نس نم



 ةعبت نم سانلا ةيقب يفعي اذه لهف < ميلعتلا عيجشت يف ترصق ةلودلا نأ ضرتفنلو

 لهف « ةلودلا نم ةنوعملا بلط نع هينغت يتلا ةصاخل ا هفاقوأ رهزألل تناك دقل ؟ مهريصقت

 رماوآ ىلع اًجورخ اهتسارد رابتعاو ةينوكلا مولعلا لامهإ لإ هتعد يتلا يه ةيناثعلا ةلودلا
 مولعلا ربتعي - نورقب كلذ لبق - يلازغلا اهنيب « اهدحو ةيعرشلا مولعلاب ءافتكالاو « نيدلا

 ! ؟ اهنم نورداقلا اهب مقي مل اذإ اهلك ةمألا مثأت « ةيافك ضرف ةينوكلا

 يف اذه ناك لهف حورلا نم ةيواخ ديلاقت ىلإ سانلا نم ريثك دنع نيدلا لوحت نيحو

 !؟ يمالسإلا ماعلا راطقآ نم رطق نود رطق

 تناك  ماظعلا نيحتافلا دهع ءاضقنا دعب _ ربحألا اهدهع يف ةيناثعلا ةلودلا نأ حلا

 اهالو دقو - انآ ةيناثحلا ةلودلا ةيلوئسمو ! هضارمأ لك لمحي يمالسإلا عمتجملا نم ا۶زج

 ملف « هعاضوأ ححصتو عمتجملا ضارمآ جلاعت نأ اهيف ضورفملا ناك - نيملسملا رمأ هللا

 عمتجملا نأ - قحلل - لجسن نأ دبال نكلو . يضرملا هجولا ىلع هب مقت مل وأ < ‹ كلذب مقت

 لوئشسم هنأو « كلاهما | هتدروأ یثح دیازتت تلظ هضارمآ نأو « لبق نم هضارمآ لمح ناک

 ةينامثعلا ةلودلا ىلع ةيلوثسملا ىقلي نأ عيطتسي الو « هضارمأل هجالع مدع نع هللا مامأ

 مهؤاملعو مهماكح : نيدلا اذه نع نولوئسم نيملسملا لكف « اهنم هسقفن ىلحو

 . تاجردلا يف فالتخا ىلع « مهتماعو

 ." & هریذاعم یقلآ ولو « ةريصب هسفن ىلع ناسنإلا لب #
 ! قيمع تابس يف حار مث « وفغي ذحخآ دق هلك عمتجملا ناك دقل
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 تناك دقف - مالسإلا ةقيقح نع فلختلا  فلختلا كلذ ىلع تبترت يتلا راثآلا امأ

 . دودحلا دعبأ ىلإ ةثيس
 يف اهب رم ام اوس يه مويلا ةيمالسإلا ةمألا اهشيعت يتلا ةرتفلا نآ نايبلا نع ينغو

 . .هلکاهخرات

 تناك اهتینب نکلو < ثك تاسکنو لبق نم ةرثك تامزأ ةيمالسإلا ةمالاب ترم دقل

 ىلع اهتردق لب « ةمواقملا ىلع ابتردق درتست نأ تعاطتساو تامدصلا تلمتحاف ىوقأ

 ليبس ىلع رظناو ! ءيش اهبصي ل نأك ةمدصلا دعب قالطنالا ىلع اتردق لب « دومصلا

 ةميزع نكلو « ءاخسب هثاسسؤم ىلع اوقفنآو « ميلعتلا رشن يف اًحضأو ادهج اولذب لئإوألا نيطالسلا نأ ةقيقحلا ( ) ١

 . اهعاكرأ خوسرو ةلودلا ةوق ىلإ اونأمطا نيح كلذ دعب تحارت ماكحلا

 . ٠١١٤ : ةمايقلأ ةروس ( ۲ )
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 يف سلدنألا طوقس ةمزأو . . راتتلا ةمزأو - هنع هللا ىضر - ركب يبآ مايأ ةدرلا ةمزأ لاخلا

 . كانه مالسإلا ىلع ءاضقلاو نريبيلصلا ةضبق

 ١ اينأك اهنم لك دعب ةمألا تقلطنا فيك رظنا نکلو . . یرت ایک ةداح تامزآ اہنإ

 ىلع عقولا ةديدش ةصاخ ةفصب سلدنألا ةبكن تناك دقلو ! ىذأب اهئارج نم بصت
 نم اهيف مالسإلا درطي ةرم وأ تناك دقف « امبراغمو ضرأالا قراشم يف اًعيج نيملسملا
 نم نيملسملا باصأ يذلا ّرملا ىسألا نكلو . . نورق ةعضب اهمكحو اهيف شاع ضرأ

 ةلودلا نآل « مهمئازع نهوي ملو « مهسوفن يف ايثك ثبلتي مل م ۱٤۹۲ ماع سلدنآلا عايض

 ( م ٠٤١١ ) ةزيجو ةرتفب كلذ لبق ةينيطنطسقلا ىلع تلوتسا دق تناك ةيتفلا ةينامثعلا

 لخاد ىلإ يمالسإلا دملا قفدتيو باوبألا حتفنتف «قرشلا نم ابوروآ باوبأ قدت تآدبو
 . ايوروأ

 ردقي ملف « ضارمألاو عاجوألا ةرثك نم رتاف ةمألا مسجو تءاج دقف ةريحألا ةمزألا امآ

 لهسف « ةلواحملا نع للتو « عقاولا رمألل ملستسا مث .  ةرباع ةمواقم الإ ةمواقملا ىلع

 ¿ن ةلاح ىلإ مويلا ةمألا عقاو راصو ! ةايحلا راثآ نم هيف ىقب ام ىلع اوزهج نأ هئادعآ ىلع

 ميدقلا رعاشلا لاق اك اهعضو راص ىتح اب ماعلا فختساو « هلك اهخيرات يف اهغلبت

 !دوهش مهو نونذأتسي الو ميت بيغت نيح رمألا ىضقيو

 ةحبذم ةرتف يه - نيملسملا ضعب  نيملسملاب ترم يتلا لذلا تارتف دشآ تناک دقل

 رظتنا : دادب عراوش دحآ يف هيقل اذإ ملسملل لوقي يرتتلا ناك نيح . راتتلا دي ىلع دادغب

 امآ ! هلتقيو هفيسب يرتتلا يتأي ىتح لعفلاب ملسملا رظتنيف « كلتقأل فيسلاب ىتآ ىتح
 عطقأ ىتح رظتنا : هرسأب يمالسإلا ملاعلل ةينويهصلا ةيبيلصلا لوقت !ىكنأ ناوملاف مويلا

 ال نكاس وهو هلاصوآ عطقتف ةينويهصلا ةيبيلصلا يتأتو «لعفلاب رظتنيف . . كلاصوأ

 لوقت ! كرحتي الو نيطسلف ذحؤت ىتح رظتنيف . . نيطسلف كنم لخأنس هل لوقت ! كرحتي

 هضرأ ىلع موقت ىتح رظتنيف . . ةيمالسإ ريغ تاموكح ةيمالسإلا ضرألا ىلع ميقنس هل

 ! كرحتي الو « مهب لكنتو مهدرشتو نيملسللا حبذت ةيمالسإ ريغ تاموكح

 ءاسآ نولمحي سانآ يديآ ىلع ناوملا كلذ نم ريثك متي نأ كلذ نم ىكنألا لب

 نع مهداعبإو « مهديرشتو نيملسملا ليتقت يف ةينويهصلا ةيبيلصلا اهنع مهبينت « ةيمالسإ

 ! مالسإلا خيرات يف ةرم لوأل كلذ ثدحيو . . لحولا يف مهفونآ غيرو « مالسإلا



 . هيلإ لصوام ىلإ رمألا اهب لصو يتلا تاوطخل-ا ىلع فرعتتل . . هثدبم نم رمألا عبتتنلو
 ج ډا ډپ

 ميسقتب ارارق ابابلا ردصأ م ۱٤۹۲ ماع سلدنألا يف ةيمالسإ ةليود رخآ تطقس نيح

 ةعباتمب امهرمأو . لاغتربلاو اينابسأ : نيتلود ىلإ - نيملسملا يأ - (!) رافكلا ضرأ
 عدص نم لو لاغتربلا ثناكو . مهيلع ءاضقلل مهتقحالمو سلدنألا جراخ نيملسملا

 لاعلا ىلع فرعتلا اهفده ناك يتلا . «! ةيفاشكتسالا» تالحرلا تأدبف « رمألاب

 ىلإ نويبيلصلا اهنم ذفني نأ نكمي يتلا تارخثلا يف رظنلاو « هراوغأ ربسو يمالسإلا
 نرق عبر دعب يأ م ٠١١١ ماع اماج ادوكساف ةلحر تالحرلا كلت وأ تناكو . .هلخاد

 نيملسملا عبتتو « اهعاذ سلدنألا يف مالسإلا ىلع ءاضقلا ةكرح نأب الع ) ةطانرغ طوقس نم

 ‹ شيتفتلا مكاحع همدختست يذلا يشحولا بيذعتلا نم اًرارف اًرهاظ اورصنت دق اوناك نيذلا

 نايسنو « مالسإلا ىلع لماكلا ءاضقلاب تهتنإو « نامزلا نم نيلماك نينرق تقرغتسا دق
 . (  اما ةيمالسإلا مهوصأ سانلا

 ابوروأ تناك دقف ! يمالسإلا ماعلا ىلع ابوروآ تفرعت ةيمالسإلا طئارنل-ا ءوض للعو

 يراصنلا سوفن يف ابابلا هثب يذلا يبيلصلا رفاحلا نكلو « اهدودح لحاد ةعباق لبق نم

 عضو نم لوأ نويلاغتربلا ناكو . هفادهأ قيقحتل قيرطلا نوسملتي اوحارف « مهاطحخ بهآ

 ابوروآ تقباستو « اًعابت نييبوروألا نم مهريغ مهعبت مث « ةيمالسإلا ضرألا يف همادقأ
 نم بدو به نم لك ناك يداليملا رشع عساتلا نرقلا ناك اذإ ىتح « وزغلا يف تسفانتو

 مالسإلا ضرأ نم ىقب دق نکی ملو » يمالسإلا ماعلا يف « تارمعتسم » كلمي ابوروأ لود

 . ةيبرعلا ةريزحلا نم ءازجأو اهعاذ ايكرت الإ نييبيلصلا مادقآ هسندت م
 تناك ةكرعملا ةجيشن نكلو . اهضرأ اوزغ نيذلا ةازغلا ةيمالسإلا دالبلا لك تمواق دقلو

 نم فراجلا ليسلا هب نوعفدي ام ةوقلا نم نيملسملا دي يف نكي ملف . . .اًفلس ةموسح

 . . ناودعلا

 !؟ ةميزهلا كلت نع لوثسملا نم : اهيف لأسن ةفقو انهو

 ! ةمالا عومجج الو ءاملعلا الو ماكحل ا ال ! ةيلوئسملا نم لصنتي نأ عيطتسي دحأ ال

 نكي ملو . ةمألا هذمل نويعيبطلا ءادعألا مه - ةماع نيكرشملاو - ىراصنلاو دوهيلا نإ

 )١( ديدج نم مالسإلا قانتعا ىلإ ةدوعلإو « ةيسنملا ةيمالسإلا اهوصأ ىلع فرعتلا لواحت ةكرح مويلا اينابسأ يف .

£ 



 ىلع اوتبري نأ مهتناكم نع اولفغو اوفعض دق نيملسملا نوري نيح مهنم عقوتي

 ءيشلا ناك لب ! مكتوق ىلإ اودوعو مكتلفغ نم اوموق ! اومله : مه اولوقيو «مهفاتكأ

 اوزهجيل « ضيرملا لجرلا » ىلع اومجميو ةحناسلا ةصرفلا اولبتهب نأ مهنم عقوتملا ديحولا

 ! قیفي نآ لبق هتبوبیغ يف هيلع
 نع ةيمالسإلا ةمألا ةحزحز ةلواح ىلإ مئادلا مهيعسو « مهتوادع نع انبر انمّلع دقلو

 : اهنید

 . « مهتلم عبتت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت نلو #

 .' « اوعاطتسا نإ مکنید نع مکودری یتح مکنولتاقی نولازی الو ¥

 لعفو نويبيلصلا لعف : لوقن لهف <« انبر رماوأ نعو « اننيد نع نحن لفغن نيحف
 . نوينويهصلا

 . نومرج مهنإ- قحب - لوقن اننإ

 يف اذه ثدحب انإف « اهسارتفاو اهيلع ةيوقلا ةمألا موجه اًرربم ةمأ يآ فعض سيلف

 ةمألاو . تلخ نمم ريثك ىلع مهلضفو هللا مهمرك نيذلا رشبلا ملاع يف ال شوحولا ملاع
 األ ممألا وزغت نكت مل - اهبذآو ابر اهمّلع اب خيراتلا يف ةديرفلا ةمألا كلت - ةيمالسإلا

 ادلب وزغت نكت ملو . امتوق ناوفنع يف يهو ىمظعلا ىوقلا عراقت تناك دقف ! ةفيعض

 ىلع نودرمتم رافک منال وزغت نم وزغت امیر رمأب ۔ تناک ان ! تاریخ بہو هلالذإ فدہب

 ء هلل مالسإلا مهيلع اوضرعيل امنإو ٠ مه عوضخللا ىلع مهماغرإل ال هللا دنج يتآيف « هللا رمأ

 نأ كلذ . نيدلا يف ةوخإ اوراصو امامت ةموصخلا تهتنا دقف اوملسأو مهيغ نع اودترا نإف

 ‹ رشہلا نم دحآ باسح- نكت ملو « ةيضرأ عفاودل نكت ملو « ةيصخش نكت مل ةموصخلا

 مهدرقت نالعإ ىلع نورصي ال مآ لقألا ىلع اونلعيلف اوملسي ل نإف . هللا ينو هلل تناك نإ

 ةيزجالو مالسإ نكي مل ناف رهالاب نيفلكملا هللا دنحل ةيرحل ا اودؤي نأ كلذ زمرو « هللا ىلع

 . هلوسرو هللا اهب رمآ يتلا ةعيفرلا هطورشبو « لاتقلا قحي كانهف

 « ينابرلا بدألاب اوبدأتي مل مهأل كولسلا اذه نوكلسي ال نوكرشملاو ىراصنلاو دوهيلاو

 نمرلا دابع الإ اهفرعي ال يتلا ةعيفرلا يناعملا كلت اوقوذتي ملو

 . : ةرقبلا ةروس ( ) ١

 :TY ةرقبلا ةروس ( ۲ )



 مهيف نإو . مه رئامض ال مهإو . نورداغ مهنإو . نومرجج مهنإ- قحب و

 نم ةيمالسإلا ةمالا يفعي ال هلك اذه نكلو . ةسرتفملا شوحولاك مهنإو . ةسحخ

 مذ الو ا نمؤم یت نورت ال 3 می مش لاتو ۰ هلک كلاب مرر یلعآ ا اهتیلوئسم

 نم مارجيلاو . مهعبط نم ردخلاو ¢ مهعبط نم ناودعلا نأ يأ“ « نودتحملا مه كئلوأو

 ‹ هقيرط ىلع اوماقتسا نإ مآ - مهئادعأ رمأب مهمالعإ قوف - ننمؤملا هللا ر
 : ايش ءادعألا ديك مهرضي نلف « اوقتاو اوربصف

 ١ هک طح نولمعي اب هللا نإ . ایش مهدیک مکرضی ال اوقتتو اوربصت نإو #

 تدسف اك نيرخآتملا نيملسملا سوفن يف (هموهفم دسف دق ناك ىوقتلاو ربصلا نكلو

 . ميهاغملا ةيقب مهسوفن يف
 ؟ ىوقتلا امو بولطملا ريصلا ف
 ءادعألا ديك بجحي يذلا عينملا زجاحلا هيف هللا لعج « ناتلئاه ناتيباجيإ ناتوق اإ

 . مهروحن لإ هدریو
 ربصلاف . اوعاطتسا نإ اهنيد نع اهودري نأ - ةمألا هللا ملع امك - نوديري ءادعأالا

 هللا ودع بهرت يتلا ةوقلا دادعإ اهنمو « هفيلاكتو نيدلا اذه ىلع ربصلاوه نذإ بولطملا

 : نيملسملا ودعو

 ٤ مكودعو هللا ودع هب نوبهرت ليلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مه اودعأو #

 ."  مهملعپ هللا ‹ مهنوملعت ال مہنود نم نیرحآو
 هرماوآ عابتاب الإ كلذ نوكي الو « هبضغو هللا طخس ءاقتا يه ةبولطملا ىوقتلاو

 : هلل ةدابعلا صالخإو « هتقيقح ىلع نيدلا ةماقإ هرماوآ نمو . هيهاون بانتجاو
 ء هللا قل ليدبت ال اهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف « افينح نيدلل كهجو مقآف #

 .““ # ہيقلا نيدلا كلذ

 .* « ایش هب اوکرشت الو هللا اودبعاو #
 : سانلا نيب لدعلا ةماقإ هرماوأ نمو

 . 0ه لدعلاب اومکحت نأ سانلا نیب متمکح اذإو 8

 ٠۲۰ : نارمع لآ ةروس ( ۲ ) . ٠١ : ةبوتلا ةروس ( ) ١

 ٠١ : مورلا ةروسس ٠١ . )٤( : لافنألا ةروس (۳)

 . ۵۸ : ءاستلا ةروس ( 1 ) . ١" : ءاسنلا ةروسس ( ) ٩
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 : قرفتلا مدعو ةدحولا هرماوأ نمو

 . 4 اوقرفت الو اًعیمج هللا لبحب اومصتعاو
 . هرماوأ نمو . . هرماوآ نمو . . هرماوأ نمو
 !؟ نيدلا اذه ىلإ ودعلا ذفني نيأ نمف هللا امهدارأ اك ىوقثلاو ربصلا موقي نيحو

 . . هناهيجوتو هللا رماوأ ىلوألا لايجألا تمهف كلذك

 نكلو - ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسرو هللا ربخأ امك ةرحآالاو ايندلا ريخ وه نيدلا اذه نإ
 يف نيملسملل يئاجر إلا ركفلا يحوآ امك رارقإلاو قيدصتلا درجمب ققحتي ال ريخلا اذه
 . ءىش ققحتي ال دهجلا اذه ريغبو . لذبي دهج نم دبال لب . ةريحألا مهدوهع

 نإ ! اًيثاقلت رشبلا تالكشم لحتف اهيلع ٌطَّعَصُي ةيرحس رارزأ هيف سيل هللا نيد نإ
 مهتالكشم لح هيلع فقوتي يذلا وه « دهجلا اذه رادقمو « رشبلا نم لوذبملا دهجلا

 ذاختا نم نذإ ةدئافلا ام : لأسي نأ لئاسل نع اذإف . ةميلس سس ىلع مهتايح ةماقإو

 هللا نيد نيب قرفلا امو ؟ لوذبملا دهحل اب الإ يتأت ال ةرمثلا تناك اذإ ةايحلل اًجهنم هللا نيد

 نأ كلذ ىلع درلاف 1؟ رمثت ةرمثلا لعجج يذلا وه نيلاحلا يف دهجل ا ناك اذإ ةيلهاحل ا نايدأو

 ‹ ةثيبخلا ةرمثلاك ةبيطلا ةرمئلاف . اهجارحإل لوذبملا دهحلا يف ال ةرمثلا عون يف نماك قرفلا
 . رمثت ىثح ةيذغتلاو يرلاب اهتياعر ةموادمو « ةرذبلا تابنتساو ٠ ضرألا ةئيبت ىلإ جاتحت

 نإو « ةماس-اهيف لذبي يذلا دهحلا دعب - امهادحإ . كلتو ةرمثلا هذه نيب ناتش نكلو

 . ءاذغلا ةبيط ةهكنلا ةبيط ىرحتالاو « قاذملا ةولح تدب

 دهجلا تاذ ىلإ ةجاح يف وه . ضرألا يف رذبت يتلا ةرذبلا لثمك هلثم ينابرلا جهنم او

 ‹ اهنع اوفرحبني ال يكل مهدهعتو «هميهافم ىلع سانلا ةيبرت يف « رخآ ماظن يأ يف لوذبملا
 دهجلا دعب - ةياهنلا يف مث . فارحنالا ىلإ يدؤت يتلا سفنلا تافآ ةمواقم يف دهجلا لذبو

 يف ةنجلا سانلل نمضي يذلا هدحو وهف . ءىش لك يف درفتم ماظن انيدل نوكي  لوذبملا

 مهحنمي « ايندلا ميعايح يف رشبلا ةقبطي نآ نكمي ماظن لمشأو ماظن لدعأ وهو . ةرحأآلا

 . رارقتسالاو ةكربلاو ةنينأمطلاو نمألاو « ةيقيقحلا ةماركلاو ةيقيقحلا ةيرحلا

 تاهيجوت نمو هللا مالك نم اًديج رمألا اذه | ومهف مهنع هللا يضر لئاوألا نوملسملاو

 : - ملسو هيلع هللا للص - لوسرلا

 . ۱۰٩۳ : نارمع لآةروس ( ۱)



 . « . . اولمعا لقو #
 . ه بام نسحو مه ىبوط تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا #

 . 4 . . اولمعامم تاجرد لکلو #

 اًدمع نآو هللا الإ هلإ ال هنآ مهبولق نمؤت نآ درجمب هراہث يتؤي ال نیدلا اذه نآ اوملعو

 هللا الإ هلإ ال تایضتقمب اولمعی ناب انإ . . مهتنسلاب نیتداهشلاب اوقطني نآ وآ « هللا لوسر
 ىلع هللا هلزنآ يذلا هلك نيدلا يه هللا الإ هلإ ال تايضتقمو . ةعقاو ةقيقح ىلإ اهولوحيف

 ام رادقمبو . ةرحلالاو ايندلا يف مهتناكم نوكت اهتايضتقمب نولمعي ام رادقمبو . . هدابع
 مهدهج ناك انه نمو . . ةرحآلاو ايندلا يف مهتناكم لزلزتت ابتايضتقمب لمعلا نع نولكني

 ماع يف نيدلا اذه اوققحيل هنوشيعي اًيح اعقأو نكلو « اهب نولفنتي ةلفان ال « مهداهجو
 : عقاولا

 مويلاو للاب نمآ نم ربلا نكلو « برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت نآ بلا سيل #
 نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا يوذ هبح ىلع لاملا' يتآو نييبتلاو باتكلاو ةكثالملاو رحنآلا
 اودهاع اذإ مهدهعب نوفوملاو ةاكزلا يتآأو ةالصلا ماقآو باقرلا ينو نيلتاسلاو ليبسلا

 مه كئلوأو « اوقدص نيذلا كئلوأ . سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا يف نيرباصلاو
 . 04 نوقتملا

 اونمتي وأ ! نيلماعلا ىلع نوجرفتي اوفقي نأ ال « ربلا اولاني تأ لغاشلا مهلغش ناكو

 : مهل لاق هللا نأل « نودعاق مهو ينامألا هللا ىلع
 نود نم هل دج الو هب رج اوس لمعي نم « باتکلا لهآ ينامآ الو مكيئامآب سيل #

 نولخدي كئلوأف نمؤم وهو ىثنأ وأ ركذ نم تاحلاصلا نم لمعي نمو . صن الو ايو هللا
 . “*) ه قن نوملظي الو ةنجل ا

 الإ - مهوح ةصبرتملا شوحولاو - مهرظتني ناك يذلا امف « اهلك يناعملا هذه اوسن ايلف
 !؟ عايضلاو لذلاو ناوهلا

 نحن ةلق نمأ : اولاق . اهتعصق ىلإ ةلكآلا ىعادت اك ممألا مكيلع ىعادت نأ كشوي »

 هللا نعزنيلو . ليسلا ءاثخك ءاثغ مكنكلو « ريثك ذعموي مكنإ : لاق ؟ هللا لوسر اي ذئموي

 , ۲۹ : دعرلا ةروس ( ۲ ) . ٠١٤ : ةبوتلا ةروس ( ) ١

 . ۱۷۷ : ةرقبلا ةروس ( ٠۳۳ . ) ٤ : ماعنألا ةروس (۳)

 . ١۲٤:١١۳ : ءاسنلا ةروس ( ۵ )
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 لوسر اي نهولا امو : اولاق . نهولا مكبولق يف نفذقيلو « مكئادعأ رودص نم مكتباهم
 . « توملا ةيهاركو ايندلا بح : لاق ؟ هللا

 . . ناك ىذلااذهو

 # ډل۴

 يبيلصلا ذوفنلل هعاضخإ مت ىتح رثكأ وأ نورق ةثالث يمالسإلا ماعلا وزغ قرغتسا

 تاودأ نم ةثدحتسم ةادأب ةرملا هذه ءاج ينويهصلا يبيلصلا وزخلا نكلو . ىنويهصلا

 . مالسإلا ىلع ريحألا ءاضقلا لواحيلو « ةئكمب ةدم لوط هسفنل نكميل ءوزغلا
 . هدحو حالسلاب - ىلوألا ةيبيلصلا بورحلا تءاج ك - ىج مل

 يف رسألا يف ةرتف ىضقو ىلوألا ةيبيلصلا بورحلا يف رسآ يذلا عساتلا سيول ناك دقف
 حالسلا ىلع اودمتعي الأب مهحصن دق ناك « هموق هادتفا ىتح رصمب ةروصنملا نجس

 ذثدنعو ! مہتديقع يف : مبتوق نمكم يف مهوجاه نآ اولواحي انإ ٠ نيملسملا لاتق يف هدحو
 ! مهنم نونکمثی

 نم هور ام كش الو مهيرغي « ةلماك اهوذفنو ةحيصنلا ىلإ ددجلا نويبيلصلا حمتساو

 مهحبتت لإ ابابلا مههجو ذنم ةقدب مهنوبقري نيذلا مهو « نيملسملا ةايح يف للخلا رهاظم
 سلدنألا جراح مت دراطمو

 . . مالسإلا ةقيقح نع فلخت نم نيملسملا ةايح يف هوأر ام مهارغأ

 : ةقيقحلا هذهب سانلا ربخآ نمل مهنإو
 . « مهءانبأ نوفرعي امك هنوفرعي باتکلا مهانيتآ نيذلا #

 نم ةينامورلا ةيروطاربمإلا اوحستكا نيذلا نيملسملا لاوحأ تناك فيك اًديج نوفرعي

 مث « اقرش دنهلا ىلإ اًبرغ طيحم ا نم نرق فصن نم لقأ يف مهلاع دتما نيذلاو «مهقيرط
 . . دعب |يف كلذ ءار ام ىلإ

 . . ةيبيلصلا بورحلا يف مهومزه نيذلا نيملسملا لإوحآ تناك فيك اًديج نوفرعیو

 . . مالسإلا دنج نم هلوح نمو نيدلا حالص ناک فیکو

 ةوقلاو ملعلا ناكم ةفارحلاو لكاوتلاو فعضلاو لهجلا مّيخ فيك يخأ نوفرعي مث

 . ةيعقاولا ةيباجيإلاو ةميزعلاو

 . دواد وبآو دمحآ هجرحآ ( ۱)

 :E ةرقبلا ةروس ( ۲ )



 عالتقا هفدهو . . « يركفلا وزغلا » مسا اًحالطصا هيلع قلطي راص ام مهعمو اوءاج

 كسمتلا نع نيملسملا فرص "١ رميوز بألا هفرع اك وأ « نيملسملا بولق نم مالسإلا

 . «مالسٍلاب
 . ةدع لئاسو كلذل اوذختإو

 : ةحضاو بابسأل « يمالسإلا ماعلا يف نيتيسيئر نيتطقن ىلع - ءدب يذ داب اوزکرو
 . ةرهاقلاو لوبنطسا

 زكرم األ ةرهاقلاو ؛ ةيركسعلاو ةيسايسلا ةوقلا زكرم « ةفالخلا زكرم األ لوبنطسا
 نيتاه ىلع مهطغض دتشاو . يمالسإلا ماعلا يف ةيحورلا ةفاقثلاو ملعلا زكرم « رهزألا

 نميت ةلود نيملسملل ىقب اذإ متاططخ لك نم ىجرت ةدئاف ال هنأل « تاذلاب نيتطقنلا

 هيلإ نوئيفي يفاقثو يحور زکرمو « اه يبلقلاو يسايسلا ءالولاب نوهجوتيو مهنوئش ىلع
 ٠ مهنيد رمآ يف هيف نوهقفتیو

 نأل ‹« رصاعملا ملسملل مزاوللا مزلأ نم ةحيحص ةيمالسإ ةيؤرب ةرثفلا هذه ةساردو
 ‹ همالسإ نع هلیوحت هٻ دصق ېذلا يرکفلا وزغلا نم ءزج هتاذ وه اهنع هل بتک ام مظعم
 مالسإلا نع داعتبالا نم هل ديرآ ام لبقتيل < ةيمالسإلا دصرلا ةيواز نم رومألل هتيؤر نعو

 هل ىحوي « برغلل ادبعتسم كلذ دعب حبصيلو « ءاوس كولسلاو تاروصتلاو ركفلا يف

 ةضمخم رودت يتلا ةبادلاك وهو « هلعفيف ءاشي ام هيلإ ىحويو « هقدصيف ءاشي ام برخلا
 يذلا ديسلل لالغلا نحطتو ! ميقتسم طح يف ريست انآ نظت يهو نوحاطلا يف نينيعلا

 ! فالعألا نم ديسلا امه مدقي اب يه يفتكت انيب « اهرخسي

 ١“ نوناقلا » نايلس ىلع هتشد اب اههاجت يبيلصلا كرحتلا اسنرف تدب دقف ايكرت امأف

 مهتلماعمو ! ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأل عوضخل-ا نم ةينافعلا ةلودلا يف اهاياعر ءافعإ نم

 لودلا ةيقب اهتلتو « « ةيبنجأالا تازايتمألا » مساب فرع ايف يسنرفلا نوناقلا ساسأ ىلع

 ىضتقمہ نولماعي ةلود لك اياعر حبصأف ! هيلإ تبيجأو بلطلا سفن تبلطف ةيبروألا
 نوذختيو « اًداسف ضرألا يف نوثيعيف ٠ مهتيامل لصالقلا لخدتيو « مهدالب نيناوق

 نم مه حبصأو « ةلودلا لخاد ةلود اوحبصآ ىتح ! نونمآ مهو داسفإلاو وهلل لئاسو

 . مالسإلا لع اًدَقح نيرصنملا دشأ نم ناكو « ةديدم ةرتف ةيبرعلا دالبلا يف شاع يتنتستورب رصنم (۱)

 ! ةعيرشلا ماكحأ ةفلاخ نم ديزمب هئارغإل « ينوناقلا د بقل هيلع اوقلطا نيذلا مه ( ۲)

1۰ 



 ىراصنلاو دوهيلل راصو « ةينالعو ارس مهحلاصل ةلودلا يف رومألا هب نوكرجب ام ذوفنلا
 . مالسإلا دض ةمومسملا مهماهس هنم نوقلطي « لحخادلا يف مدق عضوم

 .رارقتسالل اتقو دجت ال ىتح ةلودلل ةمئادلا ةشوانملا ىلإ ةينويهصلا ةيبيلصلا تدمع |(ك

 اسنرفو ایسور تاذلاب تلفکتو . رحأ ناکم يف درمتب ًاجافت يتح درت ىلع يضقت داکت ام

 ايف لك - ةيتناتستوربلاو ةيكيلوثاكلاو ةيسكوذوثرألا « ةينيدلا تايلقألا ةراثإب ايناطيربو

 دض « برعلا » ةراثإو « ىمالسإلا مكحلا دض ناقلبلا لود ةراثإب اولفكت اك - هصخ

 . «كارتألا»

 ‹ اهاصوأ اوقزميو اهيلع اوبلختيل اهاوق نيهوتو ةلودلا تيتفت وهو اًحضاو فدهلا ناكو

 . اموطسو ةلودلا ةوق تقو يف نورق ةعضب هذيفنت نع اوزجع ام اوذفنيو

 تاقلحلا تناكو « هلك مهططخ اوذفني نآ لاحلا ةعيبطب اوعاطتسا رمألا ةياہن يفو

 دق ةمثادلا تاشوانملا تناك دقف « ةيلعاف اهدشآو اهأرجآو اهشبحخأ يه ططخملا نم ةريحألا

 ‹ فوشكملا لمعلا ىلع ىراصنلاو دوهيلا تاباصع تآرجتف « ةلودلا يوق تكهأ

 ةيموق - ةيناروطلا ةيموقلا ىواعد ثبل ( (نودلا دوهي ) نيملسمتملا دوهيلا قرف تكرحتو

 لمعلا اذه ناكو . ةلودلا كيرتت ىلإ ةوعدلاو - مالسإلا يف اولخدي نأ لبق لوألا كارتألا

 ايروس ىراصن - اسنرفو ايناطيرب دبيآتب - مہعراثإ ىلوتو « تاذلاب برعلا ةراثإ هب اًدوصقم

 نوجردتسيو « مالسإلا دض لمعلا اهراتس تحت نوفخي ةيبرعلا ةيموقلاب اودانتف « نانبلو

 نيذلا مه برعلا نآو « مالسإلا ونص ةبورعلا نآ ساسأ ىلع نيملسملا نم نيلفختسملا اهيلإ

 ! نیملسمو اًبرع اونوکی نآ مھیلع جرح الف ‹ خیراتلا لالخ مالسإلا ءاول اول

 ةببرعلا ةروثلا » ثِلُح أ« ” نيسح فيرشلا مهسأر ىلعو نولفغتسملا رثك نيحو
 دوقيو « ةقيقحلا يف" « سنرول » اهكرحجيو « رهاظلا يف نيسح فيرشلا اهالوتي « ىركلا

 نآلا » : م ۱۹۱۷ ماع سدقلا لخد نيح ةريهشلا هتلوق لاق يذلا « يبنللأ» درول اهشيج

 « يبرحلا » شيجلا ةنواعم الول : لوقي هتاركذم يف بتك يذلاو ! « ةيبيلصلا بورحلا تهتنا

 ! ! ايكرت ىلع بلخغتلا انعطتسا ام

 دقف « |1 زيلجنأإلا ينعدحخ دقل » نيديلا رفص اهلك ةيلمعلا نم جرح نيح رمألا ةياه يف نيسح فيرشلا لاق ( )١

 | برعلا لك ىلع اتكاحو نيملسملل ةفيلخ هوبصني نأب  ةيناثعلا ةلودلا دض مهتدعاسم لباقم- هونم دق اوناك

 . !٠ برعلا سنرول 1 هنوعدي اوناكف « مهم » راص ىتح مهاجم نقتأو برعلا نيب سنرول شاع (۲ )



 لوألا ةيملاعلا برحلا يف ايكرتل ةفيلح تناك اينالأ نأ ةيبيلصلا برحلا « فئارط » نمو

 تميقأ نييبرغلا نييبيلصلا دي يف سدقلا تطقس ال نكلو « نييبرغلا ءافلحلا دض

 نأ اهتفيلح هيبنت ىلإ ايكرت ترطضا ىتح ! « رصنلا » كلذب اًجاهتبا اينالا يف تالافتحلالا

 اهرم اينالا تردصأ ذئدنعو ! (ھنیب مئاقلا فلاحتلا حور عم قفتت ال تالافتحالا هذه

 !!“"نيملسملا رعاشمل ةاعارم حرفلا راهظإ يف فارسإلا مدعب
 نأ مهايعآ نأ دعب ديمحلا دبع ناطلسلا لزع ةريحألا تاقلحلا يف مهايعآ ًارجأ تناكو

 يتلا “ يواشرلا » لك مغر « نيطسلف يف دوهيلل يموق نطو ةماقإب دعو ىلع هنم اولصحي

 ايندلا بلطي مكاح يآ عامطأ ىضري ام - صاحلا هبيجل وأ ةلودلل ءاوس - هل اهومدق

 !" دیمحلا دبع ناطلسلا نوروصي اوناک (ک اہتایرغمو
 نيملسملا حيبذتو ةينالع مالسإلا ءاغلإو « ايكرت ىلع اًكاح كروتاتأ بيصنت ناك مث

 عطقل ةيبرعلا فورحلاب ةباتكلا ءاغلإو « ةيبرعلا ةغللاب ناذألا ءاغلإو فولألا تارشعب

 ! هلك يمالسإلا مهثارت نع كارتألا نم ةثيدحلا لايجألا

 ‹ هلك ليوطلا ديهمتلا اذه اه اودهم نأ دعب نيطسلف يف ةيدوهيلا ةلودلا ةماقإ ناك مث

 اهثاطعإو - ةرهج - يمالسإلا نطولا نم ةعطق باصتغال ةيلاعلا ةيبيلصلا دييأتو
 !".وھیلل

 ةلمحلا مساب فرعي ايف - ةيبيلصلا اهتكرح ءدب يذ داب اسنرف تکرحت دقف رصم يف ام

 ماع ىرقلا مأ ةعماج « رآاجوي ىسيحل « ةيمالسإلا ةوعدلا يف هدوهجو فكاع دم » ناونعب هاروتكد ةلاسر رظنا ( ) ١
 ها٤١

 هدض ةياعدلا يف يقيقحلا ببسلاو « ديمحلا دبع ناطلسلا ةعمس تهوش اك نيطالسلا نم دحأ ةعمس اوست مل ( ۲)

 . نيطسلف يف مه اًيموق اتطو دوهيلا ءاطعإ هضفر وه
 الو تماق ام يبيلصلا دييأتلا الولف . ةلهو لوأل ناسنإال ليخ امك اًتحب اًينويهص المع نكت مل ليئارسإ نأ عقاولا ) ٠۳

 يکلو . يمالسإلا نطولا نم ةديدج ةعطق نيح لك يف عطتقتو « عسوتت نآ نع الضف « شيعت نأ تعاطتسا

 ىلإ عجريلف - ةينويهص اهنوك ىلإ ةفاضإلاب - ةيبيلص ةرماؤم ناك ةيمالسإلا نيطسلف يف اهتماقإ نآ ناسنإلا كردي
 ىلإ طيحملا نم نكسي داصتم اًدحاو اًبعش كانه نإ : هيف لاقو م ۱۹١۷ ةنس هردصأ يذلا لبماك درول ريرقت
 هلامآو « كرتشم هيضامو « دحاو هنيدو « ةلصتم هضرأ ( يمالسإلا ماعلا نم ةيبرعلا ةقطنملا دصقي ) جيلا

 ركذ مث !؟ قالمعلا ظقيتسا اذإ اًدغ انلاح نوكي اذاف . لملمتي ذخأ هنكلو انيديأ ةضبق يف نآلا وهو ةكرتشم
 . ةقطنملا لهأل ةودعو انل ةقيدص نوكت « بعشلا اذه لاصتا عطقت ةليحخد ةلود ةماقإ نم انل دبال : لحلا

 نم ليماك درول ريرقت حجار ! ليئارسإ يه كلتو 1! ضهني نأ دارأ املك قالمعلا زخت ةكوشلا ةباثمب نوكتو

 . . ةرهاقلاب ةيبرعلا ةعماحلا تارادصإ

۲ 



 ةراثإو « احم ةبورعلاو مالسإلا نع رصم عاطتقا فدهب م ۱۷۹۸ ماع - رصم ىلع ةيسنرفلا

 قيرط نع هلك يمالسإلا ماعلا ىلع يمالسإلا اهررثأت عطقنيل ٠ اهيف ةينوعرفلا ةرعنلا
 ةيبرعلا ةغللا هيف نوملعتيف « يمالسإلا ماعلا ءاجرأ لك نم بالطلا همؤي ىذلا ءرهزألا

 . . نيدلاو

 ةمواقملاو < ةيلاتتلا تاروثلا ببسب رصم يف ءاقبلا يف ةيسنرغلا ةلمحلا تلشف الو

 لك هقيرط نع تذفنو اسنرف هتنضتحاف ىلع دمحم ءاج « اه زيلجنإلا ةشوانمو « ةحلسلملا

 . 'هذيفنت لبق نم تدارأ ام

 ىنويهصلا ىبيلصلا ططخملا اوذفنو رصم اولتحاف م ۱۸۸١ ماع زيلجنإلا ءاج مث

 اوحتفف . Sاهس طا Se زيلجنإلا ةقيرط ىلع لوعفملا ةديكأ ةئيطب تاوطخ ىلع هلمكأب

 ‹ كلذ لبق اًدئاس ناك يذلا ينيدلا ميلعتلا ىلع اهب اوضقيل ةيناملع هبش وأ ةينالع سرادم

 نم هولوجيو ‹ عمتجملا يف ةزراب ةناكم اولتحيل سرادملا هذه يجيرخ مامآ لاجملا اوحتفو
 فئاظو نولتحم الف « رهزألا يجرح مام قيرطلا دس انيب «ةيمالسإلا هتهجو نع لحادلا

 ريثأت ال ةيوزنم ةلمهم ةقبط نونوكيف « قالطإلا ىلع المع نودجي ال نوداكي لب « ةيجوتلا
 ةيفحص اود اوأشنأف « نيينورام نيينانبل نييفحصب اوءاج مث . ثادحأألا ريس يف اه
 بولقلا هيجوت اهتمهم ‹ كلذ دعب ةينلع مث رمألا ئداب يف اهتينالع يف ةرتتسم ةيناملع

 ام سائلا ىلع ضرعيل « حرسملا» اوعجشو ! ٠ ةيبوروألا ةراضحلا » و ابوروأ ىلإ راكفألاو

 ةبيرغ ديلاقت لبقتل مهسوفن ئيو « اهيلع نوشيعي يتلا ةيمالسإلا مهديلاقت فلاخي

 اهميلعت ىوعدب - اهتيب نم ةأرملا اوجرخأ مث « مالسإلا نم - جيردتلاب - مهجرخت مهيلع
 ةيمالسإلا ةعيرشلا اوخنو . اهعم بابشلا قالخأ اودسفآو « اهقالخأ اودسفأف - اهريرحتو

 تالماعملا اورادآو « ةشحافلاو رمحلا اوحابآو « ةيعضولا نيناوقلا اهب !ولدبتساو مكحلا نع

 بداآلاو عاتجالاو داصتقالاو ةسايسلا يف : هاجتا لك يف « ءايعز » اوجرحخأو « ابرلاب ةيلاملا
 . . يقرلاو مدقتلا هنآ ىلع هنوضرعيو « سانلل هلك كلذ نونيزي «نفلا» و ركفلاو

 برغلل هرخسيو « همالسإب ملسملا بعشلا ةلص عطقي نأ نكمي ام لك اولعف راصتخابو
 . نیلا

 . « رصاعملا انعقاو » باتك نم « فارحناللا راثآ * لصف يف « ىلع دمحم رود » تئش نإ عجار ( ۱)

 ماعلا يق ناكم لك يقو . هيلإ عجري نأ ءاش نل رصم يف زيلجنإلا هلعف ال ليصفت « رصاعملا انعقاو » باتك يف ( ۲ )

 . هباشم ططع كانه ناك يمالسإلا



 نم يمالسإلا ماعلا « ذاقنإل » ةرورض ناك هلك اذه نأ رصاعملا ملسملل َيِجوأو
 : نيرايخ دحأ الإ يمالسإلا ماعلا مامأ نكي م هنآو ! ةراضحلا رايت يف هعفدو « فلختلا

 مكحل او فلختلا هنع ضفني نأ وأ ٠ يناثعلا يمالسإلا مكحلا لظ يف هفلخت يف رمتسي نآ

 !!«رامدلا» نم هسفن ذقنيو ةيندملا ىلع لصحيل برغلا رايت يف ريسيو - ينامثعلا يمالسإلا

 ! ليطابألا نم اهفاعضأ اهيلإ فيضأ « قئاقحلا نم ةعومج كلذ يف تلغتساو

 نم هريرحت نم دبالو يكرتلا مكحلا لظ يف اًمولظم ناك يبرعلا بعشلا نإ سانلل ليق
 نكي ل اهجالع نكلو . ةقيقح ناك يكرتلا مكحلا نم برعلا ىلع لاظملا عرقوو . ملظلا

 ! مالسإلا نم صلختلا

 ناك ةأرملا ىلع ملاظملا عوقوو . ملظلا نم اهريرحت نم دبالو ةمولظم تناك ةأرملا نإ ليقو

 ! مالسإلا نم اهجارخإ نكي ل اهجالع نكلو «ةقيقح
 صلختلا نم دبالو « يناثحلا مكحلا لظ يف يمالسإلا ماعلا باصأ فلختلا نإ لقو

 - ةقيقح ناك ينامثعلا مكحلا نم ةريحألا ةرتفلا يف فلختلا عوقوو . فلختلا كلذ نم

 نكلو - هيف اهلك ةيمالسإلا ةمألا كارتشا مأ « هتعبتب يناشعلا مكحلا دارفنا نع رظنلا فرصب

 ! مالسإلا نم خالسنالاو برغل ةيدوبعلا يف نكي م هجالع

 نع يلختلاب هعانقإل رصاعملا ملسملا مامأ تطسب يتلا « قثاقحلا » نم ريثك اذكهو

 . .مالسإلا

 وهو . . هذاقنإب هدحو اتيمق ناك يذلا « ثلاثلا ليدبلا رصاعملا ملسملا نع يفحأ دقل

 ! مالسرلابحالصإلا

 هتسرامو « مالسإلا ةقيقح نع هدعب نم ةئشان يمالسإلا ماعلا ضارمأ لك تناك دقل

 وه ضارمألا لك نم جالعلا ناكو ! مالسإلا مساب تافارخلاو عدبلاو ماهوألا نم اًلطيلخ
 ام دشأ ناك تاذلاپ لحلا اذه نكلو ! مالسإلا ةقيقح . . ةبئاغلا ةقيقحلا كلت ىلإ ةدوعلا

 ءاصقإ نيملسملا ناهذآ نع هئاصقإ ىلإ تعسف . ةيلاعلا ةينويهصلاو ةيملاعلا ةيبيلصلا عزفي

 ‹ نيملسم اولظي نأ امإ : بعصلا رايخلا اذه مامأ مهتعضوو ! هنم مهريفنت لب « الماك

 نیرضحەتم اوحبصیف ابروآ اوعبتیو مهمالسإ نم اوخلسني نآ امإو ‹ نیفلختم اولظیف
 1 نیم دقتم

 لحخاد تنوکت اًدیور اًیور نکلو . نيملسمل ا مامآ ابعص ةروصلا هذه ىلع رايخلا ناكو

 اب تدانو ‹ يركفلا وزغلا ىلع ثّبَرَت ٠ « ةفقغملا ةقبطلا » اآب ٌتَّعَنَت ةقبط ةيمالسإلا ةمألا
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 ةمأالا قالزنا لهسف . . برغلا عابتإو مالسإلا نم خالسنالا نم ةينويهصلا ةيبيلصلا هديرت

 تيفضأ « اهئانبأ نم قيرف ناسل ىلعو « ةمألا ةخلب ءادنلا حبصأ ال بيرغتلا رايت يف
 ! « الصإلا ءامعز » اوحبصيل وأ ! « نيحلصم » اوحبصيل تالوطبلا مهيلع

 نع ةوطحخ ةوطحخ ةمألا تقلزنا « حالصإلا ءامعز » هب ىدان يذلا بيرغتلا لظ يفو

 ءاثغلا كلذ تراصو « تعيقو اهتيصخش تمهبناو « اهديلاقتو « اهقالخأو « اهنيد
 بستکت نأ هتاذ تقولا يف عطتست ملو - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر هنع ربخآ يذلا

 لذبي ال دبعلاو . . لذبي نأ دبال « ادهج » لثعت األ انآ اهيلإ انرشآ يتلا برغلا تايباجيإ
 «ديسلا » نكلو . . طحناو دعقو « عيتو لهرت هسفن تاذل كرت اذإف < هدیس رمأب الإ دهجلا

 هجرخ ةيباجمإ هبسكي يذلا يقيقحلا دهحلا لذبي نآ هدبعل ىحوي نأ نع نوكي ام دعبآ ناک

 دوقيو «هدحو ةرطيسلاب عتمتيل « ديسلا ةحلصمل هتاذب بولطم فلختلاف . . هفلخت نم

 عنص نم نكي مل فلختلا نأ حيحصو . . دبعلا بغري ثيح ال وه ديري ثيح ىلإ دبعلا
 ‹« هسقن حلاصل هلغتسا ديسلا نكلو « اهمالسإ ىف ةمألا طيرفت نم ناك لب « ديسلا

 ‹« ديسلا سبالم سبلي نأ هتاذ تقولا يف دبعلا ءارغإ عم « هيف ةدايزلاو هئاقبإ ىلع صرحو

 لثم حبصأ هنأ مهوتيل « تاقبوملا بكتريو رمخلا برشيو هلثم صقريو « هتغلب نطريو
 . . رادحنالا قيرط يف رثكأ قلزنيو ! « ءىش لك » يف ديسلا

 ! ليئارسإ هيف تثشنأ يذلا « وجل ا » وه اذهو

 ارقي يذلا رصاعملا ملسملا ىلع ابثك يفخت « رصاعملا انخيرات يف ةماه ةطقن انه ىسنن الو

 ةباتك ديعن نحنو يثك اهيلع زكرن نأ يغبنيو ! « حالصإلا ءامعز » ءوض ىلع هخيرات
 ةداعإ ىلإ اًعيج تارتفلا جوحأ تناك ايبر انخيرات نم تاذلاب ةرتفلا هذهف . . خيراتلا

 نم مهذيمالتو نيقرشتسملا تاباتكو « يركفلا وزغلاب تهوش ام ةدشل اهتباتك
 . «نيبرغتسملا»

 ‹ مالسإلا اياقب نم مهسوفن يف ىقب اب يبنجألا لالتحالا ىلع « نوملسملا » راث دقل

 يف نآلا هنإ ١ :ملسملا يبرعلا بعشلا نع لاق نيح هاشخي ليماك درول ناك يذلا اذهو

 ! « قالمعلا ظقيتسا اذإ اًدغ اهل ثدحم اذامف . . لملمتي ذخأ هنكلو « انيديآ ةضبق

 . “ ديهش نويلملا ةروث » . . ةروهشملا اهتروث يسنرفلا لالتحلالا ىلع رئازجلا تراث

 ءىمالسإلا اعلا يف اودسفأ نم ةعومجم نع هيف ملكت « حالصإلا ءايعز » ناونعب باتك نيمآ دمحأ تارادصإ نم )١(
 ! حالصإلا ءايعز مهامسو



 ىلع ايبيلو « يسنرفلا لالتحالا ىلع سنوتو برخملا : هلك يقيرفألا لامشلا راثو
 . لاطيإلا لالتحلالا

 . يناطيربلا لالتحلالا ىلع قارعلاو نادوسلاو رصم تراثو

 . يسنرفلا لالتحلالا ىلع ايروس تراثو

 ةضبق نم دالبلا صالختسا لواحت ةروث تماق لتحملا يمالسإلا ماعلا نم ةعقب لك ينو

 ةيبيلصلا ىلع ىربكلا ةماطلا يه كلت تناكو . . مالسإلا ىلإ اهدرتو رفاكلا ودعلا

 . . مالسإال ضرألا دادرتسا يف تاروثلا كلت تحجن ول ةينويهصلا

 ام مغرب - نيملسملا نإ لق وأ ء اًرظن دعبأو اًركم دشأ تناك ةينويهصلا ةيبيلصلا نكلو
 ةقيقحب ىعو ىلع اونوكي مل مہنأل « مه داري اع ةلفغ يف اوناک - ينيد نادجو نم ميدل یقب
 . نيقافألا دي ىلع مهنم « ةروثلا ةقرس » لهسو « مهعادخ لهسف « مالسإلا

 يف لبماك درول ربع اك « قالمعلا لمل » ءدب تبقار دق ةينويهصلا ةيبيلصلا تناك دقل

 مهتعنص ! « ء|عزلا » نم ةعومج ريطخل-ا رمألا اذه ترو ! هتدع كلذل تدعأف «هريرقت

 وآ ينطو طخ ىلإ يمالسإلا اهطحخ نع اهولؤحيو « عقت نيح ةروثلا ةدايق اولوتيل لهم ىلع

 موقل دالبلا ملسيلف « لحري نأ ةياهنلا يف رايعتسالل دبال ناك نإ هنإف ! هيف مالسإ ال يموق

 ال نيذلا ء مالسإلا ةيار تحت نيدهاجملا نيلتاقملل اهملسي نأ نم يح «رفاظألا يملقم »

 لب ! قيرطلا فصتنم يف رفاكلا ودعلا عم ءاقتلالا الو « لولحلا فاصنأ اولبقي نأ نكمي

 قيرط نع اهب ظفتحي نأ نم هنيع ىلع مهابر نيذلا كئلوأل دالبلا كرتي نأ هل ريخ هنإ

 ءالؤه انيب ! لثحملا ىلع ةروثلا ىلع مهثعبيف سائلا نادجو مهرظنم ريثي نيذلا « هركاسع

 يف - مه رسيت ام ةحلاصم نم نوققحيو «هيلع نوردقي ام هرماوأ نم هل نوذغفني ٩ ءاعزلا»

 ! !مالسإلا رطح نم نونمآ ْمُهو ّرُهو - ةطلسلاو ةماعزلا ةوهش نم مهيفام عابشإ لباقم
 ‹ رهزألا نم عبنت تناك يتلا ةيرصملا ةروثلاب لولغز دعس لعف ام مهفن ءوضلا اذه ىلع

 اليب نب لعف امو ! “'« عيمجلل نطولاو هلل نيدلا » راعش عفرت « ةينطو ةروث » ىلإ اهوحف

 يف ونراكوس لعف امو « ةينيد ال « ةيكارتشا ةروث » ىلإ اهوحف « ديهش نويلملا ةروثب

 ! « لاطبألا » ءامعزلا نم مهريغو مهريغو . . سنوت يف ةبيقروبو «ايسنودنأ
 اهنع بتك امو ‹ يمالسإلا ملاعلل ةبسنلاب خيراتلا تارتف جرح نم انلق امك ةرتفلا هذه

 باتک پف ۰ لضاف يلزان نولاص يف مهنيعأ ىلع زيلجنإلا هعنص فيكو ‹ لولغز دعس ةبصق نع تئش نإ آرقا ( )١

 . ۲٤" ص-١١۳ ص ٩ رصاعملا انعقاو»

۲۱٦ 



 نم ءزج هتاذ وه هنأ ذإ ‹ رصاعملا ملسملل ٌاايلضت بتك ام دشأ وه ةثيدحلا عجارملا يف
 . مالسإلاب كسمتلا نع نيملسملا فرص هب دصق يذلا يركفلا وزغلا

 ‹ ةلصفم ةباتك ةرتفلا هذه خيرات بتكي نأ خيراتلا ةباتك ةداعإ دنع يخبني كلذل

 هذه لغلغت ىدمو « مالسإلا دض ةينويهصلا ةيبيلصلا تارماؤم حوضوب اهيف حرشي
 ريغب وأ مهنم يعوب اهذيفنت يف نيفيزملا « ءامعزلا » رودو ٠ نيملسملا ةايح يف تارماؤم ا
 اهسآر ىلعو - اهلك تارماؤملا هذه نأ : هتاذ تقولا يف ةمهم ةقيقح ىلع ديكأتلا عم . يعو

 نآو . مالسإلا ةقيقح نع مهفلختو نيملسملا ةلفغ الول حجنتل تناك ام  يركفلا وزغلا
 ةنامألا يف اهطيرفتل « اهئادعأ دي ىلع اهياصأ ام لك نع لوألا لوئسملا يه ةيمالسإلا ةمألا

 الإ اماصأ ام لك نم اه صالحال هنآو . دوجولا ىلإ اهجرخأ موي اهايإ هللا اهلمح يتلا

 . . نيدلااذه ىلإ ةقداصلا ةدوعلاب
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 ءارج نم هلك ملاعلا اهرسح يتلا ةراسفلا يهف ةرتفلا هذه اياضق نم ةثلاثلا ةيضقلا امأ

 . مالسإلا ةقيقح نع ةيمالسإلا ةمالا فلخت

 ءاثخك ءاثغ ىلإ هتمأ لوحت ريثأتب كلذ لبقو « يركفلا وزغلا ريئأتب - رصاحملا ملسملا نإ

 يف ايثأت ةمألا هذه نأ كردي داكي الو « يخيراتلا هرود رغصتسيو « هسفن رغصتسي- ليسلا

 . راسحنالا ةرتف يف وأ دملا ةرتف يف ءاوس « هلك ةيرشبلا عضو

 مغر - دملا ةرتف يف ةيرشبلا عاضوأ يف هتم ريثأت نم اًنيش كردي نأ دادعتسا ىلع ناك نئلو

 نم اهنع نولقني نمم وأ « ةيبرخلا عجارملل هتءارق نم هدنع ةروصلا باصأ يذلا هيوشتلا

 ىري وهو « راسحنالا ةرتف يف ريثأتلا اذه كردي نأ دادعتسا ريغ ىلع وهف - برعلا نيحنرؤملا

 لواحت ‹ دهجلا ةدش نم ثهلت ةلفاقلا ليذ يف هتمآو « هلوح نم ةكرحلاب جومي حلا ماعلا

 ! داکت الو بکرلاب قحلت نآ

 ءاهسفن رمأ نم اًميش كلغ ال « اهرم ىلع ةبولغم يهو ماعلا ىلع رثآ تاذ نوكت فيك
 !؟ نيرحلآلا رمأ نم اًئيش كلمت نأ نع اضف

 نم اًتيش كلمت - رضاحلا اهعضو يف - انآ نم ائشان سيل انه هيلإ ريشن يذلا رثأتلاو

 هذه نم ئشان « يبلس ريثأث كلذ نم سكعلا ىلع وه انإ . نيرحأآلا يف هب رثؤت هيجوتلا
 ! نيرحأألا يف هب رثؤت هيجوتلا نم اًتيش كلت ال اأ يهو « اهعاذ ةقيقحلا

 لب « بسحف اهسفن دودح يف شيعتل جَرَ ل - لبق نم ارارم انرشأ اك - ةمألا هذه نإ
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 ‹ هدعب نم ملسو هيلع هللا ىلص اوسر ةلاسر ةلماح « ةيرشبلا لكل ةدئارو ةدئاق نوكتل

 : ميقتسملا هللا طارص ىلإ ةفاك سانلا يدهيل « نيملاعلل ةحر ثوعبملا

 . 4 اًعيج مكيلإ هللا لوسر ينإ سانلا اأ اي لق #
 . ه4 اًيذنو ابشب سانلل ةفاك الإ كانلسرآ امو #

 . "4 اريذنو اًرشبمو ادهاش كانلسرأ انإ يبنلا اهيآ اي

 يتلا هتمآ كلذكف < اريذنو اًرشبمو ادهاش - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ناك اکو

 : رذنتو « رشبتو « دهشت : هدعب نم هتلاسر لمحت
 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو#

 4۱ دھش

 . + ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريحا ىلإ نوعدي ةمآ مكنم نكتلو 8

 لع ةدهاش لعفلاب نوكت « هتوعد رشن يف دهاجتو « اهر نيد ىلع ةمألا ميقتست نيحو
 تخغلبو « ةودقلا تطعأو « حيحصلا جذومنلا تطعأ دق نوكت األ « ةيرشبلا

 ء هسفن نع لوئسملا وهف هبر قيرط نع لكن وأ كلذ دعب رشبلا نم رصق نمف . . ترذنأو
 فرعيف عقاولا ملاع يف اًقبطم هري مل وأ « هخلبي ل قحلا نآب ةمايقلا موي هللا احب نأ عيطتسي ال

 ؟ رذني نمو ؟ رشي نمو ؟ دهشي نمف ‹ قیرطلا نع ةمألا لكنت نيح امآ

 هب يدهم نأ امإف حيحصلا جذومنلا اهيطعي نم ؟ ريا قيرط ىلع ةيرشبلا لدي نم
 ؟ هلا مامآ اهتجح طقست ن امإو

 نع باغ حيحصلا جذومنلا نأ قيرطلا نع ةمألا تلكن نيح لعفلاب ثدح يذلاو

 ةمألا ىلع ادَعو « ضرألا يف نكتو ؛« ةحاسلا المو دسافلا جذومنلا زربف « راظنألا

 . . دوجولا نم اهوحمي نأ ديري اهعاذ ةيمالسإلا

 رشدل ةيمالسإلا ةمألا داهجو « ةحاسلا يف حيحصلا جذومللا دوجو نإ لوقن انسلو

 . ٠١۸ : فارغألا ةروس ( ) ١

 . ۲۸ : اس ةروسس ( ۲ )

 »0: بارحشلا ةروس ( ۳ )

 . ٠٤١ : ةرسقبلا ةروس ( ) ٤

 . ٠١٤ : نارمع لآ ةروس ( ۵ )

A۸ 



 ةئيشملل فلاخغ اذهف « ضرألا لك نم داسفلا لوزيف اهلك ةيرشبلا يدهيس ناك ةوعدلا

 : اهعاذ ةينابرلا
 ‹ كبر محر نم الإ نيفلتخ نولازي الو « ةدحاو ةمأ سانلا لعجل كبر ءاش ولو #

 . 4 . . مهقلخ كلذلو

 ةجح طقست : نارمأ هرشنل داهجلاو حيحصلا جذومنلا دوجو نع ًاشنپ ناک نکلو

 وه حبصي الف <« هللا نم ردقب ضزألا يف داسفلا رسحنيو « ةمايقلا موي هللا مامأ سانلا
 : ضرألا لك يف دئاسلا

 ىلع لضف وذ هللا نكلو « ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو
 . &نيلاعلا
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 . مالسإلا ةقيقح نع تفلخقو ةيمالسإلا ةمذلا تفعض نبح ةيلهاحلا ابروأ تزرب

 . رصاعملا ملسملا نهذ يف زاربإ ىلإ ناجاتحت ناتطقن انهو

 ‹ ةيداملا ةوقلاو يملعلا مدقتلا نم تغلب ايهم ينآرقلا حلطصللاب ةيلهاج ةمأ ابرو نأ

 . "ابعايح عقاو يف ينابرلا جهنملا قبطت الو « هتدابع قح هللا دبعت ال اهنأل
 ةيمالسإلا ةمألا ةوقب ةيسكع ةلص تاذ ابرو ةوق نأو

 يف ترشأ اك  هدافم « ةيلاحلا ابروآ ةوق ببسب ناهذألا ىلع رطيسي امو كانه نإ

 ‹ اهاذب ةقوفتم اهتاذب ةيراضح ةمأ ابروأ نأ« رصاعملا ماعلا لاوحأل ةيمالسإ ةيؤر» باتك

 ضرالا يف نكمتتو رطيستو زربت نأ ةنيمق تناك اهمآو « اهتاذب ةبالغ ءاهعاذب ةيرقبع
 ! اهفعض وأ ةيمالسإلا ةمألا ةوق نع رظنلا فرصب ةيثاذلا اهايازمب

 سوفن يف هثشني ام امأ . . روهشملا يبروألا رورخلا ابروآ سفن يف هئشني مهولا اذه نإ

 هثدحن يذلا راهبنالاو ‹« برغلا هاجت ةيلخادلا ةميزملا وهف مهرمأ ىلع نيبولغملا نيملسملا
 . سوفنلا يف ةيلخادلا ةميزهلا

 .. مهولا اذه داسف نيبتي خيراتلا عئاقو ةعجارمبو

 نيملسملا ةوق فعضت نأ لبق تناك اذامو ؟ نيملسملاب اهكاكتحا لبق ابروأ تناك اذامف

 . 11۸-1۱۹: دوهةروس( 1 )

 . ٠١١ : ةرقبلا ةروس ( ۲ )

 . < رصاعملا ملاعلا لاوحأل ةيمالسإ ةيؤر » باتك يف « ةرصاحملا ةيلهاجل ا * لصف تثش نإ عجار ( ۳ )
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 ؟ هتاريخ بهنتو يمالسإلا ماعلا ىلع ضقنتو
 نيملسملاب اهكاكتحا نمف : اَّعم نيرمالا نيذه نم تأشن دق ةيلاحلا ابروأ ةوق نإ

 يف ةلفاغ ةيفاغ تلظ نآ دعب « ضوهنلاو ملعلاو ةكرحلاو ةايحلاو دوجولا يف ةبغرلا تبستكا

 ‹ اهتاذب ةيرقبع « اعاذب ةيراضح « اهعاذب ةيقار تناك ولو . نورق ةعضب ةسينكلا لظ

 الو « هتعاستسا الو « ءادتبا سلوب اه همدق يذلا فيزملا نيدلا تلبق ام اباذب ةبالغ

 نآ دعب - نيملسملا فعض نمو !! نورق ةرشع ةسينكلا نايغطو عاطقإللا ملظل تعضحخ

 يمالسإلا ماعلا رمعتست ابروأ تأدب - ةراضحو ملع نم مهنع هتذخأ مب ابروآ توقت

 يف انكمت دادزت نآ ةبوهنملا تاورثلا هذہب تعاطتساو « اهتاورث تمخضتف « هتاريخ بهنتو

 ةرطيسلا ىلع ةردق اهرودب اداز يتلا ةيملعلا ثاحبألا يف مدقتت نآو « ضرألا

 . . نيكمتلاو

 هتميزه نم ففخيل « رصاعملا ملسملل ةبسنلاب مهم رمأ ركذلا فنآلا مهولا ةلازإو
 تسيلو « ةوقلا اهتحنم يتلا يه ةنيعم ةيخيرات افورظ نأ فرعي نيح « ابروأ ءازإ ةيلخادلا
 ةيخيرات افورظ نأ روصتي نأ هيلع لهسيف « ةيتاذلا اهايازم نم الو اهتاذ نم ةعبان ةفص ةوقلا

 دبألا ىلإ ةوقلا هذه يقبت نأ تح سيل هنأو « اهليزت وأ ابروأ ةناكمب طبت نأ نكمي ىرخأ
 ! ! ضرألا يف ةنكمتم ةرطيسم

 ههبني ةيمالسإلا ةمألا فعض ةجيتن ثتءاج ابروأ ةوق نأب هتفرعم نإف ىرخأ ةهج نمو
 ةلازإب ‹ ئراطلا فعضلا اذه ةلازإ ىلع لمعلا ىلإ كلذ هزفحيف « رمألا اذه يف هتيلوثسم ىلإ

 ةوقلا ىلإ داع نإ هنأ نقيتيو . . مالسإلا ةقيقح نع دعبلا يهو هيلإ تدأ يتلا هبابسأ

 رظنيلو . لوزي نأ نكمي يلاحلا ابروأ نايغط نم ثك ائيش نإف مالسإلا ةقيقح ىلإ ةدوعلاب
 تناك هايإ هللا اهكلم يتلا ةيمالسإلا ةمألا نأ ول  ابروآ يف ةايحلا بصع - ىورتبلا ىلإ طقف

 نع يلختلا ىلع اهرابجإو « اهدح دنع ابروآ فقول كلمت تناك مكف « ةوقلا حضوم يف

 ليئارسإل همدقت يذلا نوعلا فقوو « مهاومأو نيملسملا ةمارك نم هتبلس ام درو « اهايغط
 ! يمالسإلا دوجولا هب لاتغتل

 هل فيزت اهيلإ عجري يتلا عجارملا نأل رصاعملا ملسملا اهكردي ال قثاقح اهلك كلتو
 ةبسنلاب ةرطحو ةمهم ةرثك رومأ هكاردإ نع بيغتف « هنم ةربحألا ةرتفلا ةصاخو « هخيرات

 . . خيراتلا ةباتك ةداعإ دنع ةوقب اهزاربإ بجم كلذلو . . هلك هناپکل
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 اذام » نايب يهو « ثحببلا نم ةلحرملا هذه يف اهددصب نحن يتلا ةيضقلا ىلإ دوعنو

 لمحي يذلا هباتك يف يودنلا نسحلا وبأ خيشلا ربع امك « نيملسملا طاطحناب ماعلا رسحخ
 . ناونعلااذه

 ىلع هدحو رطيسو دسافلا جذومنلا زربف « ةحاسلا نم حيحصلا جذومنلا باغ
 . ةحاسلا

 : هلك ملاعلا قاطن ىلع دسافلا جذومنلا نكعت اهثدحآ يتلا رورشلا زربآ طقف ركذنلو

 . هیزاڅو هتیجمهو هئواسم لکب رامعتسالا ١

 . ناسنإلاب ةقئاللا ةيناسنألا ميقلا باسح ىلع ةيداملا ميقلا زورب ۲

 ريرشلا مهططخ ذيفنت نم مهنيكقو دوهيلل ةيماعلا ةرطيسلا- ۳
 . ضرأالا يف يقلخلا داسفلاو داحلإلا راشتنا - ٤

 . ضزألا يف داسفلا نم كلذ نع ًاشني امو « ابرلا ساس ىلع يملاعلا داصتقالا ةرادإ- ٥

 يف انكلو . خيراتلا ةباتك ةداعإ دنع عساو ليصفت ىلإ جاتحت طقنلا هذه نم ةطقن لكو

 بايغب اهنم لك ةلص ىلإو « اهنم لك ىلإ ةعيرس ةراشإ نم رثكأ كلمن ال ةلاجعلا هذه

 . ةحاسلا نع ةيمالسإلا ةمألا

 انرشأ دقو « يمالسإلا نطولا يف ناك هنم ربكألا مرج نأ حضاولا نمف رامعتسالا امأف

 ةألا تيقب ول ثدحيل نكي ملف هعفاود تناك يأ نكلو . ةيبيلصلا هعفاود ىلإ لبق نم

 ملاعلا محتقت نأ « اهعماطم تناك ًايأ ابرو ىلع رذعتيس ناك هنإف ءابتوق ىلع ةيمالسإلا

 ابروأ لظتس تناك ذئدنعو . نيملسملا دي يف ةعدارلا ةوقلا اهمامآو ةوقلاب يمالسإلا

 ةيلاطيإلا بورحلا يف ثدح اك « ةطلسلا ىلع ةرحانثلا تايموقلا عفادب اهلخاد يف نحاطتت

 ةرطيسلل تماق يتلا بورحلا نم اهريغو م ٠٠١۹١ ةنس ىلإ ٠٤۹٤ ةنس نم تقرختسا يتلا

 دعب ايف ثدح ام الدب اهكاهنإو ابروأ فاعضإب ةنيمق بورحلا كلت تناكو « ابروأ ىلع
 . هتاررخ بهنو يمالسإلا ماعلا لالتحا ىلإ تهجتا نيح اهنكغتو اهتوق ةدايز نم

 ةيلهاجلا يف زراب ملعم يهو - ةيناسنإلا ميقلا باسح ىلع ةيداملا ميقلا ةرطيس امأو

 اهطوبه ىلع ابروآ ترصأ اذإ - ابروأ قاطن يف ةروصحع لظت نأ ةنيمق تناك دقف - ةرصاعملا

 ةرهاظلا هذه نكت ملو - ناسنإلاب قئاللا ىوتسملا ىلإ عفترتو هنم جرخت نأ ًاشت ملو يحيورلا
 ‹ حيحصلا جذومنلا دوجو نأ كلذ « مويلا ثداح وه اك اهلك ضرألا قاطن ىلع رشتنتل

 نيبو « حورلا بلاطمو دسحلا بلاطم نيبو « ةيحورلا ميقلاو ةيداملا ميقلا نيب نزاوي يذلا
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 ثدح يذلا اتيب . دسافلا جذومنلا راشتنا نم دحيس ناك ةرخآلل لمعلاو ايندلل لمعلا

 يناسنإلاو يحورلا ساكتنالا اذه نأ  ةحاسلا نع ةيمالسإلا ةمألا بايغ ببسب - لعفلاب

 يمالسإلا ماعلا يف رشتنا لب « « ةيبرغلا ةراضحل اب » مويلا ةرثأتملا ةيرشبلا عباط وه حبصأ

 اضرعم هتاذ وه حبصأ - ةحيحصلا ةديقعلا اهثدحت يتلا ةعانملا بايغ يف - هنأل « هتاذ

 نال « يبرخلا ماعلا يف يه ام هل لتقأ برغلا نم ةبولجملا ىودعلا تحبصأو « ىودعلل

 وهو ىودحلا ذخأي يمالسإلا ماعلا اهنيب < تايباجيإ ةدع- ضرملا عم - لمحي يبرغلا ماعلا

 ! برغلا تايباجيإ نم نيديلا رفص

 ريثأتب - مخأ ةضيرعلا اهطوطحخ نكلو «" ةليوط اهتصقف دوهيلل ةيملاعلا ةرطيسلا امأو
 عقاولا داهطضالا ةدقعو « راتخملا هللا بعش مهنأ معزب مهيلع ةرطيسملا ءالعتسالا ةدقع

 ماعلا اومكحي نأ بجي نيذلا مه مهنأ مهروصت عم مهاعفأ ءوسل خيراتلا لالخ مهيلع

 مه مهنومسي نم ىلع وآ « اهلك ةيرشبلا ىلع مهبولق ألمي دقحلا نإف - ةصاخلا مهايازل
 كئلوآ ةايح داسفإ ىلإ ماودلا ىلع نوعسيو « دوهيلا ريغ نم ممألا لك يآ « نييمألا»

 دئاقع داسفإ يه كلذ يف ىمظعلا مهتليسوو . نيفدلا دقحلا اذه ءاورإ مهريمدتو نييمألا

 مه نويمألا : لوقي يذلا دوملتلا ريبعت بسح « مهورمحتسيل ١ « مهقالخأو نييمألا

 اراه انكر راح مهنم قفن املكو « راتخملا هللا بعش مهبكريل هللا مهقلخ نيذلا ريمحلا

 ارا

 يف وصح ناك مهديك نكلو « ةليوط انورق نييمألا راحتسا ىلإ نوعسي اواظ دقو
 ىلع مهعاططخ ذيفنتل ةردان ةصرف ةريحنألا ةثالثلا نورقلا يف محل حيتأ ىتح . .قيض قاطن

 خيراتلا يف هوفرع قاطن عسوأ

 نإ لوقنف « ةحاسلا نع ةملسملا ةمألا بايغب رمألا اذه ةلص وه انه انينعي يذلاو

 ةسينكلا تاقا ببسب نيدلا ىلع درمتلا رداوب ابروأ يف اوآر نيح- دوهيلا تتاو دق ةصرفلا

 امك « ةروسق نم ترف ةرفنتسم رمح » مأك اوحبصأف نيدلا يف سانلا هّرك يذلا اهنايغطو
 اهوبكرف ةزهاج َرُمحلا دوهيلا دجوف « هلضفو هللا ةحر يف لوحدلا نم نيرفانلا هللا فصو
 احم نويبيلصلاو مه اوءاج ةيمالسإلا ةمالا فعض داز ال مث ٠ ضرألا يف اًداسف اوثاعو

 . هقالحأو هتديقع اودسفيو يمالسإلا ماعلا يف اوثيعيل

 وأ ٩ ةرصاعم ةيركف بهاذم » ٻاتك نم ٩ ابروآ داسفإ ين دوهيلا رود 2 لصف يف تئش نإ ليصفتلاٻ ةصقلا ًرقا ( 1(

 . ٩ ةيمالسإ ةيؤر » باتك يف « دوهيلل ةيملاعلا ةرطيسلا * لصف
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 فعضلا اهبصي ملو « اهمالسإ نع تفلخت دق نكت م ةيمالسإلا ةمألا نآ نآلا ضرتفنو

 ؟ ماعلا ىلع ممترطيسو دوهيلا رمآ نم عقوتي ناك اذامف . . اهباصآ يذلا لازمو

 يطخت دعب « مالسإلا يف لوخدلاب ابروأ حيحصلا جذومنلا يرغي نأ امإ : نيرمأ دحأ

 امامت ةصرفلا مدعنت ذئدنعو « مالسإلا دض ابروأ يف ةسينكلا هتماقأ يذلا يبيلصلا زجاحل ا

 . درهيلا مام

 ابروأ قرش يف اهنم برقلاب حيحصلا جذومدلا دوجو مغر اهتياوغ يف ابرو لظت نأ امإو

 مث « اهدحو ابروأ يف ةريرشلا ممعاططخم ذيفنت يف نوطشديس دوهيلا ناك ذئدنعو «اهبرغو
 دوجو يف ضزألا ةيقب ىلع ذوفن اه نوكيل نكي م اهتاذ ابروآ نأل « كانه اًروصح رشلا لظي

 . ةرطيسم ةنحم ةيوق ةيمالسإلا ةمألا

 . . حيضوتلل ةلثمأ برضنو

 اوثبف ‹ عاطقإللا لاجرو نيدلا لاجر نايغط دض ةمئاقلا ةيسنرفلا ةروثلا دوهيلا لغتسا

 الدب هتاذ نيدلا ىلع ةروث ىلإ اهتلوحو ةروثلا جيجأت ىلع تدعاس يتلا ةينوساملا مهايالخ

 اسنرف » يف ابروأ يف ةينايلع ةلود وأ تماقأو « نيدلا لاجر نايغط ىلع ةروث اہنوك نم
 . «ةروثلا

 ةمألا نأ ول ابرو يف ًزوصع هرثأت لظي نأ نكمملا نم ناکو < تحب يپروآ ثدح اذه

 يف ةمئاق تناك يملعلا اهمدقتب « اهتراضحب <« اهتوقب « اهماظنب « اهديقعب ةيمالسإلا

 . ضرألا ةيقب يف يرسي الو ابرو يف ةينيداللا ةيناملعلا مس رصحنيف « ضرألا

 ‹ ابرلاب ةعانصلا ليومت : نيريطحخ نيرمأ يف دوهيلا اهلغتساف ةيعانصلا ةروثلا تءاجو

 تايداصتقا ىلع - مث نم - ةرطيسلاو « مهيويج يف هسيدكتو بهذلا عمج نم مهنكم ام

 قيرط نع قالحآلا لحنم حمتجم ءاشنإو . خلإ .. همالعإ لئاسوو هتسايسو اعلا

 لعجو « اًيداصتقا ةآرملا ريرحت » ةجحبب ةرسألا طباور كفو اهقالخأ داسفإو ةآرملا ليغشت
 . ةرسأالا طابرو جإوزلا نم الدب نيسجلا تاقالع يف دمتعملا ساسألا يه ةشحافلا

 قيض قاطن يف هرصح وآ ةتبلآ هيفالت نکمي ناکو < ضرألا لك يف مويلا رشتنا رش اذهو

 . ةيرشبللو اهسفنل اهتلاسر نع لكنت ملو فعضت مل ةيمالسإلا ةمألا نأ ول
 يتلا - ةلآلا شنت نآ يمالسإلا ماعلا يف يملعلا مدقتلا دوجو عم ضرفملا ناك دقف

 ىلع موقتل نكت مل ذثدنعو . ابروأ يف ال مالسإلا عوبر يف - ةيعانصلا ةروثلا اهيلع تماق

 ةورثلا اوعمجي نأ دوهيلا مام اًدصوم لظيس بابلا ناكو . هللا نيد يف مرح هنأل اًساسأ ابرلا
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 نم هللا نيد يف نأل لمعلا ىلإ جاتحتس ةآرملا نكت ملو . . ضرالا ىلع اب اورطيس يتلا

 نيحالفلا نأ ابروأ يف ةنتفلا تناك دقو « لكأتل لمعت نأ ىلإ اهجوح الو تاد اهلفكي

 ترطضاف « لئاع الب مہعالئاع اوكرتو لمعلا صرف ءارو ةنيدملا ىلإ اوبهذو فيرلا اورجه
 تدسفآ يثلا ةدسافلا ةرذبلا تدجوف . . لكأتل لمعتو ةنيدملا ىلإ لجرلا عبتت نأ ةآرملا

 دحاو رربم كانه ناك ام يمالسإلا ماعلا يف ةيلآلا ةعانصلا تماق ولو . . هلك عمتجللا

 . قالحألا لالحناو ةرسألا ميطحتو لمعلل ةآرملا جور

 ىلع ابروأ يف اهمايق حنمي ل يمالسإلا ماعلا يف ةيعانصلا ةكرحلا مايق نأ انضرف اذإف

 داسفلا ناك دقف « داسفإلل صرف نم تح-اتآ ام دوهيلل تح-اتأو اہ تماق یتلا ةروصلا

 ةارملا تدسف اذإف . . هلك « | رضحتتملا » ملاعلل ةمس حبصي ألو < ابوروأ يف وصح لظيس

 ضرالا ءاسن زفحيل كلذ نكي ملف « اهقالخأو اهنيد نم تللحت يآ « تررحت » و ةيبروألا

 . ةيدوهيلا ةيبروألا ةقيرطلا ىلع نررحتيو ندسفي نأ - تاملسملا نهيف اب - ةرورضلاب
 . . روطتلا يف هتيرظنب نوراد جرخذإ « ريبعتلا حص نإ ةينيورادلا ةروثلا تءاجو

 ءاشنإو - يبروألا عمتجملا يف اهنم ىقب دق ناك ام - ةتباثلا ميقلا لك مدح دوهيلا اهلغتساف

 دق اأو « ةروطتم رومأ اهنأ ىلع ةرسألاو جاوزلاو قالحألاو نيدلا ىلإ رظني « يروطت » ركف
 سكرام : ةثالثلا دوهيلا جرخو ! « روطتملا ىعانصلا عمتجملا » يف اهدادضأ ىلإ تروطت

 يف مهتايرظن ترشتناو « ديلاقتلاو قالحألاو نيدلا دض ةفورعملا مهتايرظنب مياكردو ديورفو
 ناك رش كلذك اذهو . ةيرشبلا ةايح يف ةتباثلا ميقلا نم ىقب ام راثآ وحمت ٠ ضزألا لك

 نع لكنت لو فعضت مل ةيمالسإلا ةمألا نأ ول قيض قاطن يف هرصح وأ ةتبلأ هيفالت نكمي

 . . ةيرشبللو اهسفنل اهتلاسر

 اينإ درجملا يملعلا ثحبلا وه نكي من نوراد ةيرظنل يداحلإلا راطإلا عضو يذلاف

 مهبيذعتو ءايحأ ءاملعلا قرح يف تاقاحلا نم هتبكترا امو « ءاملعلاو ملعلل ةسينكلا ةوادع

 نوبراجج مهبناج نم ءاملعلا ماقف ! نيدلل ةفلاغ تايرظنب اولدأ مہ ةجححب تولا ىتح

 اتاذ ةينيورادلا روطتلا ةيرظنف الإو « هساسأ نم ةسينكلا ناطلس اومدهيل هتاررقمو نيدلا
 ىلإ هتبسنو هناحبس قلاخلل قلخلا ةبسن مدع مزلتست ال - " اهتحصب ملسن ال نحنو -
 «ةياخلا » ىفن كلذك مزلتست الو « يتاذلا قلاب لوقلا مزلتستالو ! هللا نم الدب « ةعيبطلا»

 رظنت الو « نوراد دعب ثدح يذلا يملعلا مدقتلا نم ثأشن « نوراد ةيرظن فلاخت ةيملع تايرظن مويلا دجوت ( ۱)

 . ةيناويحا نوراد ةرظن ناسنإلا ىلإ

Af 



 طبخ طبخي هنآب - ةعيبطلا - ديدحجلا هلإلا ريوصت الو اهعاذ قلخلا ةيلمع نع - ةيئاغلا وأ
 !)ءاوشع

 اًعازن الو اضراعت ميقي ال يذلا « دوجوم يمالسإلا يملعلا جذومنلاو نوراد اشن ولف

 لدعي ناك (برلف « اهنع اًقثبنمو ةديقعلا لظ يف هيف ملعلا ومني لب « ملعلاو نيدلا نيب
 - يملعلا ٌهضَرَف ىرحألاب وأ - هتيرظن هب طاحأ يذلا يداحلإلا راطإلا عضو نع ءادتبا

 دوهيلا يطعي ال مث نمو < ةديقعلا عم ضراعتي ال راطإ يف ةيرظنلا وأ ضرفلا مدقيو

 ًيفاك يمالسإلا جذومنلا دوجو نكي من نإف ! يملعلا مدقتلا مساب داحلإلا رشنل ةصرف ًااصأ
 يف وصح لظيس هتيرظنل يداحلإلا راطإلا هزرفآ يذلا مسلا ناك دقف ‹ هيغ نع نوراد درل

 يتلا ةثالثلا دوهيلا تايرظن تناكو ! لعفلاب ثدح (ك ضرألا ةيقب ىلإ اهادعتي ال ابروأ

 اهمايقل ماعلا ةيقب ف ةركنتسم ىبروألا قاطنلا ين ةروصحع لظت ةينيورادلا نم اهودمتسا

 . . ناسنإلل يناويحلا ريسفتلا ساس ىلع

 ةجيتن - ضرألا يف رشلا نم هتثدحأ ام لكب  لظت دوهيلل ةيلاعلا ةرطيسلا نإف اذكهو

 نود لوحي نآب انيمق اتوقب ةمألا دوجو ناكو « ةحاسلا نم ةيمالسإلا ةمألا بايغ جئاتن نم

 . . ريدقت لق ىلع اهرش نم دج وأ « الص ةرطيسلا كلت مايق
 امو دوهيلا نع انمالك دعب - حضاولا نمف ضرألا يف يقلخلا داسةلاو داحلإلا راشتنا امآ

 ةجردلا ىلإ هلوصو يف اًيساسآ اًرصنع ناك ةيمالسإلا ةمألا بايغ نأ  داسفلا نم هوثدحأ

 درك اشن دقف « ابروأ يف داحلإلا اوأشنآ نيذلا مه دوهيلا نإ لوقن انسلو . اهيلإ لصو يتلا

 ىلع هورشن كش نود دوهيلا نكلو « نيدلا مساب سانلا يف اهمكحتو ةسينكلا نايغطل لعف

 مهو رامحتسالا ىلإ ءىش برقآ مهو « نييمألا راحتسا يف مهططخ ققح هنأل عسإو قاطن

 : نيدلا نم نورفان

 , "هک نولفاغلا مه كئلوأ . لضأ مه لب ماعنألاك كئلوأ #

 نكلو « ! اهررحت » و تيبلا نم ةآرملا جورحخ نم اًيئاقلت اشن يقلخلا داسفلا نإف كلذك

 عفرل تاططخغ نم اوعضو اهب عساو قاطن ىلع داسفلا كلذ رشن يف مهرود مه ناك دوهيلا

 هئدبو هجرخت دعب باشلا زجعي ثيحب تالمعلل ةيئارشلا ىوقلا ضيفختو ةشيعملا فيلاكت

 . (ءاوشع طبخ طبخت ةعیبطلا ) Nature works hap h2z2۲d1۷ : نوراد لوق ( ۱ )

 . ٠۷۹ : فارعألا ةروس ( ۲ )



 ! داسفلا تاودآ لك هل دوهيلا ئم جاوزلا نع هلطعت ةرتف ىفو « ةرسأ ءاشنإ نع بسكتلا

 نم داسفلا ثدحيف سنجل ا تايرغم يف جاوزلل دحأ اه مدقني م يتلا ةاتفلا عقت كلذكو

 !دوهيلل رشلا كلذ بسني مل نإو « ةفسلفلا جهابم » هباتك يف تناروي لو يوري امك نيفرطلا

 ىقب ول اًيلاع « افرع » حبصي الو ةيبروألا ةئيبلا يف اطوصح لظي نأ انيمق ناك كلذ لكو
 . طوبهاب دوهيلا ايرغي ام لدب دوعصلاب ةيرشبلا يرغي اقرشم اًعصان يمالسإلا جذومنلا

 : داصتقالا ماع يف ةرصاعملا ةايحلا ةثراك وهف ابرلا امآ

 .  سملا نم ناطيشلا هطبختي يذلا موقي اك الإ نوموقي ال ابرلا نولكأي نيذلا ل
 لالا مخضت ةدايز يه - هل ريرقت يف نالألا ءاربغلا دحأ لاق اك - ابرلل ةيمتحلا ةجيتنلاو

 ! رارمتساب اهددع ديازتي ةثف يف رقفلا ديازتو « رارمتساب اهددع صقانثي ةئف يديآ يف

 ! لابولا ةيرشبلا هنم قوذت ثإ كلذب ىفكو
 ‹ ةيملاع ةلمع ابرلا حبصأ ام ابر الب لاملا ةيمنت يف فيظنلا يمالسإلا جذومنلا ىقب ولو

 سانلا ىلع مناغملاو مراغملا تعزوتلو « هنودب ةيداصتقالا ةكرحلل مايق ال هنأ سانلا نظي

 : رارمتساب ابرلا بحاصي يذلا ملظلا مهيلع عقي نأ نود لدعلاب
 .'" # نوملظت الو نوملظت ال مکلاومآ سوءر مکلف متہت نإو

 لالخ - مهف ابرلا ةيلمع نم دوهيلا اهبستكا يتلا ةبيهرلا ةوقلا نع ًالضف كلذو
 . . مارحلا لاملاب اهنم ءارثإال سانلا ةجاحل نولغتسملا مهو « نوبارملا مه- هلك خيراتلا
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 امو . ةحاسلا نع ةيمالسإلا ةمألا بايغ نم هلك ماعلا تباصأ يتلا رورشلا زربأ كلت

 نيسراغع « مهتلاسرب نيمئاق « اهيف نودوجوم نوملسملاو ةيرشبلا ةروص نيب قرافلا دعبأ
 ةسكتنملا « ةيلاحلا اروص نيبو « سانلل ةفيظنلا ةودقلا نيمدقم « عقاولا ماع يف مالسإلل

 دعسي نأ انيمق ناك يذلا يداملاو يملعلا مدقتلا نم اهيف ام لك نم مغرلاب « لفسأ ىلإ

 اهددهتو مويلا ضرألا معت يتلا ةوقشلا نم الدب « رارقتسالا نم اًديزم اه ئيهيو ةيرشبلا
 . رامدلاب

 اًيسيئر اًتاونع نوكي نآب ریدج « نيملسملا طاطحناب ماعلا رسح اذام » : ناونعلا اذهو

 ‹ ريثكلا ريثكلا هيف بتكي نأو « ةيمالسإلا ةمألا ةايح يف راسحنالا ةرتف نع ةباتكلا يف

 : ىلاعت هلوق ىنحمو « ةيرشبلا ةدايق يف هتيلوئسم رصاعملا ملسملا ردقي ىتح

 . ۲۷١۵ : ةرقبلأ ةروس ()

 . ۹: ةرقبلا ةروس ( ۲ )

۲١ 



 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل ًطسو ةمأ مكانلعج كلذكو #
 اًديهش 4 .
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 زيكرتلا بجي يتلا طاقنلا ىلإ ريشن نأ بحن ةرتفلا هذه نع ثيدحلا نم يهتنن نآ لبق

 فدهلا يه يتلاو ‹« اهنم ةدافتسملا ةيوبرتلا سوردلا ىلإو < خيراتلا ةباتك ةداعإ دنع اهيلع

 خيراتلا ةسارد نم يقيقحلا

 اهيف كرتشي ةيلوثسم « هللا نيد يف مهطيرفت نع نيملسملا ةيلوئسم ىلع ًالوأ زيكرتلا بجي
 نأو . دهج نم هللا هاثآ ام ردقب دهاج نم الإ اهنم وجني ال « ةمألا عومجمو ءاملعلاو ماكحلا

 ‹ ةيبروألا ةوقلا يمانت سيلو « راسحنالاو فلختلاو فعضلا ىلإ ىدآ يذلا وه طيرفتلا

 حبصأ هنوكو هضارغأ هدافنتسإو « نيدلا ةمهم ءاهتناب ةلئاقلا « ةيخيراتلا ةيمتحلا » سيلو

 هللا نيد- مالسإلا نأو . قالطنالاو مدقتلاو ةراضحلا نع اقوعم يځراتلا هرود هدافنتسا دعب

 نمزلا هزواجتي الو « اهيلع نمو ضزألا هللا ثري ىتح ادب هضارغآ دفنتسي ال - حيحصلا
 ممتالاح ىلعأ يف- رشبلا بسح نإ « ىرشب جهنم وأ ةيرشب ةراضح يأ هزواجتت الو « ادبآ

 ةردق نم ناسنإللا ةقاط يف ام ىصقأ ىلإ اوعفتريف « مهعايح عقاو يف نيدلا اذه اوققحي نآ

 عافترالا ىلع

 ةنس نيدلا اذه يف اهطيرفت ةجيتن ةيمالسإلا ةمألا باصأ ام نأ ىلع اًيناث زيكرتلا بجو

 نيتفلتخ نيتنس ضرأالا يف نيكمتلا نأش يف هلل نآو . ادحأ يباحت الو فلختت ال ةينابر

 لجأ نم دهجلا لذب ةرورض يف امهالك اكرتشا نإو « نينمؤملل ةبسنلابو رافكلل ةبسنلاب
 . . نيكمتلا ىلع لوصحل ا

 مهيطعي هنأل « دهجلا نم نولذبي ام ردقب رافكلا يطعي هللا نأ يف نمكيف فالتحلالا امأ

 : ةرحلآلا يف اًتيش مح رخدي الو ايندلا ةايحلا باإوث

 . نوسخبي ال اهيف مهو « اهيف ماع مهيلإ فون اهتتيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم #
 اوناك ام لطابو « اهيف اوعنص ام طبحو « رانلا الإ ةرحآلا يف مح سيل نيذلا كئلوأ
 . 4 نولمعي

 . ١٤١ : ةرقبلا ةروس ( 1 )

 . 19-11 : دوهةروس ( ؟)
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 : هللا رمآ ىلع نوميقتسي نيح الإ دهجل ا اولذب نإو - مهيطعي الف نوملسمل | امأ

 فلختسا اك ضرألا يف مهنفلختسيل تاحلاصلا | و مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو #

 مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو « ممه ىضترا يذلا مهنيد مه نكمل < مهلبق نم نيذلا

 . ايش يب نوکرشی ال يننودبعپ ءانمأ

 اونتتفيف ةاصع مهو مهيطعي ال كلذ لجأ نمو < ةرحلالا باوث مم رخدي هنأل كلذ

 ىتح نيكمتلاو رصنلا نم رافكلا هب دمي نأ نكمي ام مهمرجم انإ . نايصعلا يف اوّجليو

 . ةرحلألا باوث نسحو ايندلا باوث مهيطعيف « هيلإ اودوعي

 ابروأل تنكم يتلا تاودألا ذاختا مهتلواغ نأ نوملسملا كردي نأ سردلا اذه يف مهملاو

 نرق نم رثكأ وأ نامزلا نم اًترق كلذ اوبرج دقو « ءىشب مهديفت نل هللا ىلإ عوجرلا نود

 ‹ ةيعبتلا يف اوقرغو « ءوس ىلإ ءوس نم محلاح روهدتو < روشقلا الإ ءىش ىلع اولصحم ملف

 ذئدنعف « بابسألا اوذختي مث هللا ىلإ اوعجري نأ ليبسلا انإ . ليسلا ءاثغك ءاثغ اوراصو

 نولانیف « هتمحرو هلضف مهلمشیو < ضرألا يف نيكمتلا نم مهنع بهذ ام مه هللا ديعي

 . ةرحلالا ريخو ايندلا رخ

 يف برغلا مامآ نيملسملا تباصأ يتلا ةيركسعلا ةميزملا نأ ىلع زيكرتلا بج : اًئلاث

 اب راهبنالاو « ناوه او راغصلا نم مهباصأ ايف مساحلا لماعلا يه تسيل نييضاملا نينرقلا

 ءاوخ . . ءاوخلا نم ةثشانلا ةيلخادلا ةميزملا يه نإ . ءاوس هنيمثو هثغ « برخلا دنع

 . . مالسإلا ةقيقح نم حورلا ءاوخو ةديقعلا

 اونوكي م ناميإلاب ةرماع مهبولقو مهئادعأ مامأ اًيركسع نومزهني نوملسملا ناك نيحف

 نإ نولعألا متنأو اونزحت الو اونهت الو » : مه لاق هللا نأل ةيركسحلا ةميزملا ريثأتب نولذخني

 ىلإ مهزفحيو « يسفنلا نالذحلا مهنع دري ناميإلاب مهؤالعتسا ناكف " « نينمؤم متنک

 اغ ریخ مھئادعأ دنع ام نا طق نورعشی اونوکی ملو < رصن ىلإ ةميزملا درل عيرسلا كرحتلا

 ‹ اهجهنمو ةيلهاحللا نيد مهدنع مهؤادعو ‹هچهنمو هللا نيد مهدنع نأ < مهدنع

 . مالسإلاو ةيلهاجلا نيب ناتشو
 نالذغلا باصأ كلذل . ناميإلا يف ريثك لحد كانه ناك دقف ةريحألا ةميزهلا يف امأ

 . 0 : روتلا ةروس ( 1 )

 . ۱۳۹ : نارمع لآ ةروس ( ۲ )

۸ 



 دنع ام نأ اونظو « ميتايح يف ةرم لوأل مهئادعأ دنع ايب اورهبنإو « نيملسملا يسفنلا

 راكفألاو دئاقعلا يف نكلو « حضاو اذهف مولعلاو تاودألا يف ال < مهدنع امن ريخ مهئادعآ

 وزغلل ترسي يتلا ىمظعلا ةثراكلا ناك اذه نأو . . كولسلا طاهنأو مظنلاو قالحتألاو

 . ابروآ ىلإ اهقانعأ يوليو مالسإلا نع نرق فصن وأ نرق يف ةمألا لوحي نأ يركفلا

 يف مهنأ اورعش ىلوألا ةلوجلا يف نيملسملا نآ نأشلا اذه يف ةلالدلا تاذ رهاوظلا نمو

 الب اهوذخأف « ةطنزيبو سراف نم : مموح نمم ةيراضحلا تاودألا ضعب ىلإ ةجاح
 كلذ نأل « كولس طابنأ وأ راكفأ وأ دئاقع وأ مظن نم اموح ام اوذحآي ل مهنكلو « جرحت

 اوملعت كلذل . مهينخي ينابرلا مهجهنمو مهمالسإ مهدنعو « ةيلهاج مهسح يف ناك هلك
 ريطاسأ األ ةينانويلا ريطاسألا اولقني مل مهنكلو « مولعلا اولقنيل ( ةينيتاللاو ) ةينانويلا

 تعقو يتلا ةيناثلا ذحألا ةلوج يف امأف . اهوفرع يتلا ةينابرلا ةقيقحلا نع ةديعب ةيلهاج

 : ٩ يبرعلا بدألا ديمع » لاقو ! زييمت الب ءىش لك اولقن دقف راسحنالا ةرتف يف ةمألا اهيف

 ىلع ةلالد كلذ يقو ! ايدا نوکی نأ عيطتسي الو اًبيدأ سيلف ةينانويلا ربطاسألا ًارقي ل نم

 !برغلا هاجت نيملسملا باصأ يذلا راغصلا ىدم

 ةداعإل « راسحنالا ةرتف يف تعمل يتلا ةعماللا ءامسألا لك ةعجارم بجي : اًعبار

 نم ةعومج زاربإ ىلع يركفلا وزغلاو راعتسالا لمع دقف . مالسإلا نازيمب اهميوقت

 ‹ ءادعأالا تاططخمل تامدخ نم اودأ ام رادقمب نكلو « ةيتاذلا مهتميقل ال صاخشألا

 نإف عقاولا رمألل ةبسنلابو . ةيعاو ةلابع نع وأ مهيف ةلفغ نع تامدخلا هذه اودآ ءاوس

 نافلتخي نكلو . . روجأملا ليمعلا ايدؤي يتلا ةمدخلا سفن ودعلل يدؤي لفغتسملا ليمعلا

 هتمهم ملعي رحنآلاو « نيملسملاو مالسإلا مدخي هلمعب هنآ نظي امهدحأ ء ةرمضملا ةينلا يف
 رجالا نوكي نأ يرورضلا نم سيلو .رجألا هيطعيو همدختسي يذلا ديسلا ملعيو اًديج

 . . ةطباملا ضرألا تاوهش نم ةوهش قيقحت وأ ةرهش وأ ةماعز نوكي دقف هدي يف هضبقي الام

 دجنسف هعاستا ىلع يمالسإلا ماعلا يف ةرتفلا كلت يف تعمل يتلا ءاعسألا عجارن نيحو

 مدخت ةنيعم ةمهم يدؤيل ةعانص عنص اهنم ريثكو « ةرهشو ةناكم نم هتلان ام قحتست ةلق
 ةيزل ينويهصلا يبيلصلا راعتسالا مهطقتلا دق ءالؤه نآو « ةينويهصلا ةيبيلصلا ضارغأ

 ارکمو اثبخ نوکت دقو « ةقئاف ةيباطحخ ةردق نوكت دقو « اًقراخ ءاكذ نوكت دق مهيف ةنيعم

 عنصو - ةصاخ ةفصب ةفاحصلاو ۔اهكلمي يتلا ةياعدلا لئاسوب مهرتك مث « عبط ةءاندو

 مه مسرو مهركف محل عنص دق نوكي نأ دعب « ريهاجملا موح فتلتل تالاملا مميوح

۲۹ 



 ءابدأ مهنمو . « نوركفم » مهنمو . ةساس مهنم . نيططخملا فادهأ مدخي يذلا مهقيرط

 .رومألا تايدج نع مهنوفرصيو ربها نوهلي « تانانف » و « نونانف » مهنمو . ءارعشو

 دعسو . يفاغفألا نيدلا لاجو . هدبع دمو . يواطهطلا ةعافر نزن نازيملا اذهب

 . تارشعو مهريغ تارشعو . نيسح هطو . ديسلا يفطلو . نيمآ مساقو . لولغز
 نأ « ةروجأملا ةلاعلاو ةلفغلا نيب ام مهفقاوم فالتخا ىلع اًكرتشم لماع مهيف دجنف

 ةزهجأ وأ - ريبكتلا ةزهجأ ةطساوب انل ترص امن رشكب لآصضأ . ةليئض مہتايصخش

 يذلا مجحل اب اوناك ول مهنأو . . برخلا مامآ مهسوفن ةليخد يف نومزهنم مهأو - ليلضتلا
 يه مهتهجو تناكلو « رحخآ اًمفقوم بيرغتلا ةيلمع نم اوفقول ريبكتلا ةزهجأ انل هتروص

 اهادؤم « ٠ ةيبرغلا ةراضحلا» و مالسإلا نيب قيفوتلل ةلواحع الو « شبغ الب اًيفاص مالسإلا

 ةايح يف نويركسعلا « لاطبألا » امأ ! اهيلإ مالسإلا قنع خلو ةيبرغلا ميقلا تيبثت يعقاولا

 ! جرح الو مهتالوطب فيز نع ثدحف « ةثيدحلا ةمألا

 ةرتف يف ةمالا باصأ ام جاع نإ . . ةصاحخ ةيمهأ تاذ ةقيقح ىلع زيكرتلا بجي ايخأو

 نإ . . راكفألاو ريتاسدلاو مظنلا بالجتسال برغلا دقاوم ىلع لوستلاب نوكي ال اهساكتنا

 ةينيد اللا حورلا نم زارتحالا عم - كلذ يف جرح الو «معن « ٌبَّلْجَتْسث ايجولونكتلاو ملعلا
 مظنلاو راكفألا امأ - ايجولونكتلا اهب سرامت يتلاو ٠ برخلا يف ملعلا اهب مّدقي يتلا
 دنع نم اهيف ىقلتي نأ نمؤل سيل هذهو ةعيرشلا رومأو ةديقعلا روم نم يهف ريتاسدلاو
 : هللا رغ

 . 4 !؟ نونقوی موقل |کح هللا نم نسحا نمو ؟ نوبي ةيلهاحل ا مكحفأ
 نم ةريغلا مه نوكي نأ اًرمآ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤل ناك امو $

 . 4 هرم

 . برغلا مامأ نومزهنملا معزي ايك « ! يئاقث لدابت » ةيضق تسيل « ةريطح ةيضق اهنإ
 باتك نم انریتاسدو انتعيرش دحخأنف « نيملسم نوکن نآ امإ . نایإو رفك ةيضق يه اهنإ
 ! هللا نيد نم انجرح دق نوکن نأ امإو- ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسر ةنسو هللا

 هذه نوكتو « ساكتنالا ةرتف نم ةربعلا انذحخأ دق نوكن يناعملا هذه ىلع زكرن نيحو
 . قيرطلا يف اًداز ةرعلا

 . ۵5 :ةدئاملاةروس ( 1)

 . ۳١ : بازحلألا ةروس ( ۲ )
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 ةيم الس الا ةوحصلا

 مالسإلا ءادعأ هلذبي يذلا دهحلا لك هجو يف « بلاغلا هللا ردق يه ةيمالسإلا ةوحصلا

 .  #نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو هرمأ ىلع بلاغ هللاو # نيدلا اذه ىلع ءاضقلل
 ةريحألا مهتمجه نأ ةينويهصلا ةيبيلصلا لبق نم نوذفنملاو نوططخملا نظ دقل

 يف يقب ام رخأ ىلع يضقت يتلا ةيضاقلا ةبرضلا يه نوكتس ةمظنملا ةسوردملا ةططخلملا

 هنوعراصيو مهعراصي لظ يذلا ودعلا كلذ نم دبألا ىلإ مهحيرتو «سافنأ نم مالسإلا

 . نورقلا نم ديدملا يدملا اذه لك

 ( رذنت مهرظن ةهجو نم وأ ) رشبت يتلا ةوحصلا هذه اًعيج مه ةأجاغملا تناك مث

 ! ديدج نم ةايخا ىلإ مالسإلا ةدوعب

 !' 4 نورعشی ال مهو ارکم انرکمو ارکم اورکمو
 !؟ نامزلا نم نينرق نم رثكأ دتما دیدم تابس دعب ةوحصلا تثدح فيك

 هذه يعيبطلا ضبنلا وه مالسإلاف . . قالطإلا ىلع ةبارغ كلذ يف يرن الف نحن امأ

 نأ ناك بجعلا انإ « يعيبطلا اهضبن ىلإ ةمألا دوعت نآ انرظن يف بجعلا سيلو . ةمألا

 ام جلاعت نأ نم الدب « بطعي ام عرسأ ام يعانص بلقب شيعت نأ لواحتو « هنع فرحنت

 ةايلاب ضبنيل هللا هقلخ يذلا يعيبطلا اهبلقب اهتيفاع درتستف « ضارمألا نم اهبلق يف لح
 : ةيوسلا

 نكلو ميقلا نيدلا كلذ « هللا قلخل ليدبت ال « اهيلع سانلا رطف يتلا هللا ةرطف #

 . ”« نوملعي ال سانلا رثكآ
 نيفدلا دقحلا روثي مث « ةشهدلا دح ىلإ بارغتسالا مهب لصيو « نوبرختسيف مه امأ

 ! دیدج نم ضاضقنالل نوططخیف ‹ لبق نم ةروف دشآ مهي ولق يف

 )١( فسويةروس : ۲1 .

 )  ) ۲لمنلا ةروس :٠ .

f: مورلا ةروس ) ۳ ( 
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 لعفلاب اًيفاك ناك هولذب يذلا دهجلإو « هوططخ يذلا طيطختلا نأل « نوبرغتسي
 هردق يذلا بلاغلا هللا ردق االول « سانلا سوفن يف مالسإلا اياقب نم يقب ام ىلع ءاضقلل

 : ةمايقلا موي ىلإ يهتني ال ايح نيدلا اذه ءاقبإل هللا

 ١ ةمايقلا موي ىلإ ضرألا يف نيرهاظ ىتمأ نم ةفثاط لازت ال . . « ' .

 ةلود ءاشنإل مهريضحت وه ةيناطيشلا ممعاطيطخت نم اًدحإو اًعاطق اًجْذومن ذحأنلو
 . ليئارسإ

 ررقو « ارسيوسب لاب ةنيدم يف لزتره ةساثرب ينويهصلا رتؤملا عمتجا م ۱۸۹۷ ةنس يفف

 تاونسلا كلت يف اولعف اذاف .. اًماع نيسخ لالخ ةيدوهيلا ةلودلا ءاشنإ ةرورض

 ؟نیسمخلا

 ضزألا يف اكاح يرغي ام لك هيلع اوضرعيل ديمحلا دبع ناطلسلا ىلإ ؟لوأ !وبهذ
 مه اًيموق اتطو اهيلع اوميقيل ضرألا نم ةعطق دوهيلا ءاطعإ وهو « مهبلط ىلإ بيجتسيل
 . . نيطسلف يف

 اهنيح يف يواست تناك ةيبهذلا تاهينحلا نم نييالم ةسخ ةيصخش ةوشر هيلع اوضرع

 ماعلا ءاينغأ نم ذئئيح ربتعي اهلثم كلمي نم ناكو « ةيلاحلا اهتميق فاعضأ فاعصضأ

 ! نيقومرملا

 يف تايلقألا ةراثإ نع فكتل اسنرفو ايناطيربو ايسور : يدل اولحدتي نأ هيلع اوضرعو
 ام « ةلودلا هنم يناعت ام دشأ نم ةرمتسملا ةراثإلا كلت تناكو « ةينامثعلا ةلودلا لحخاد

 طقعلت الو ادبأ رقتست اليكل « ةديدج ةنعف اه زرت ىتح ةنتف داخإ نم ىهتنت داکت

 ۰ . اهساغفنآ

 . “ روهدتملا ينامثعلا داصتقالا شاعنإل لجألا ةليوط اًضورق هيلع اوضرعو

 نإ : ةرهشلا هتلوق مه لاقو ةيرغملا ضورعلا هله لک ضفر ملسملا ناطلسلا نکلو

 . هوحلب دواد وہأو هجام نباو دمحأو هجرحأ ( ۱)
 لاخلا ليبس ىلع رظناو . نورحأتملا نيطالسلا هيف شاع يذلا فرتلا ةجيتن روهدت دق يناثعلا داصتقألا ناك ( ۲ )

 يف صلاغلا بهذلا نم اًنط نيعبرأ هلحاد يف يوحي يذلا - ديجملا دبع ناطلسلا رصق ٩ ةجبب ةلوض ١ رصق
 ةناعتسالا نود همكح ةرثف يف ةلودلا نويد لك ديمحلا دبع ناطلسلا ددس دقو ! هفراخزو هقفارمو هثاودآ

 . نويدلا دادس يق ةكراشملل هيديب لمعي ناكو « ضورقلاب
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 اهنم ربش لک يو « مهئامدب اهوور دقو « نيملسلا ضر اهنكلو < يضرأ تسيل هذه

 .“' اهنم دحاو رش نع لزانتآ نآ كلم الو . ديهش

 داحتالا بزحب وتآأو « لعفلاب هولزعو « ديمحلا دبع ناطلسلا لزع اوررق كلذ دنع
 . ةفالخلا ةلازإل ططخيو مكحلا يلوتيل نيملسمتملا انودلا دوهم نم همظعمو « يقرتلاو

 اوكسمآ نأ دعب « ةيناثعلا ةلودلا ىلع ءاضقلل يلوألا ةيلاعلا برحلا لاعشإل اوبتر مث

 مهيف اوراثأ كارتألا ةيحان نمف . نيبناجلا نم مالسإلا اهيف نورصحي يتلا ةشاكلا يعارذ

 نمو « مهداهطضإو برعلا ىلع طغضلاو « ةلودلا كيرتت ىلإ ةوعدلاو « ةيناروطلا ةرعنلا
 ‹ ةفالخلا ةلود دض « ! يربكلا ةيبرعلا ةروثلا » لعشيل سنرول مهيلإ اولسرأ برعلا ةيحان

 هونمو « نيسح فيرشلا كلذ ليبس يف اولفغتساو « اهتيتفت ةداعإ مث ةلودلا تيتفتل اديهمت

 ‹ ةرونملا ةنيدملاب لوبنلطصا لصي يذلا يديدحلا طغلا رمديلو « ةروثلا نلعيل هب هونم اهب
 نيططخملا ظاغ ام دشأ نم كلذك ناكو « ديمحلا دبع تازاجنإ مظعأ نم ناك يذلاو

 اجرح يف ةلودلا فعسي نآ نكمي ناك يذلا ددملا حطقنا رمد الو . نيينويهصلا نيبيلصلا

 اوحبذو ةيبرعلا ةقطنملا يف ينامثعلا شيجلا دارفأ نم فولآ زجتحاو < برغلا ءافلح عم
 ريمدت ممتيل يبنللآ دروللا ةدايقب « ! يبرعلا شيجلا » كرحت هتاذ تقولا ينو . . اًسيبذت

 نآ انعطتسا ام يبرعلا شيجلا ةنواعم الول : ينبللآ هنع لاق يذلا شيجلا وهو ءةلودلا

 ليلغ يورأف ‹ سدقلا لالتحا يف ةينويهصلا ةيبيلصلا نواع يذلاو ! ايکرت ىلع بلغتن

 ! ! ؟"ةيبيلصلا بورحلا تهتنا نآلا : لاقو ينبللآ

 ‹ دوهيلا يتقيدص « اسنرفو ايناطيرب نيب « ضيرملا لجرلا ةكرت » هومس ام اومسق مث

 ةليزها لودلا نم ةعومجم ةدحتم ةلودو ةدحتم .ةمأ تناك يتلا ضرألا يف .تلكشو

 نيعتسيو « هيخآ كلم يف عمطي لجر اهنم لك سأر ىلع «ةرفانتلا ةعزانتملا ةفيعضلا
 ‹ يناطيربلا بادتنالا تحت تاذلاب نيطسلف تعضوو . هيخأ ىلع ةينويهصلا ةيبيلصلاب

 ) اب هتعمس هيوشتو « هيلع مهدقح بابسآ نم نيطسلف يف دوهيلل يموق نطو ةماقإ ديمحلا دبع ضفر ناك ( ۱)

 محر نم الإ . . مهرداصم نع نولقني فسألا عم انوخرؤمو ! ضزألا يف مكاح ةعمس هب تهوش نأ قبسي

 . كبر

 ماد ام اًدبآ بورحلا كلت يهتتت الو « ٠۹۱۷ ماع سدقلل يبنللآ لالتحا دنع تهتنا دق ةيبيلصلا بورحلا نكت ل ( ۲

 نإ مکنید نع مکودری یتح مکنولتاقی نولازیالو » : هناحبس ریبخ-ا میلعلا كلذ ررق اك ضرألا يف مالسإ كانه

 رادقمو ء هبلق يف يبيلصلا دقحلا لخلغت رادقم ىلع لدت يبنللأ ةملك نكلو [ ۲٠۷ : ةرقبلا ةروس 1 « اوعاطتسا

 . سدقلا لالتحاب نيملسملا يف هيفشت

۳۳ 



 يذلا  ةيناطيربلا ةيجراخلا ريزو - يدوهيلا روفلب دهع يف « اهيف ليئارسإ ءاشنإل اهذعيل
 ليومص - يدوهيلا  يناطيربلا يماسلا بودنملا فارشإ تحتو « روهشملا هحيرصتب يلدأ

 . روه

 یت تحت مالسإلا نع ةمألا ليوحت يف مهلمع اولمع دق « ءامعزلا » ناك كلذ ءانثأ ينو

 نع اًديعب نيملسملا قانعأ حل اولوت دق « نوفقثم » و باتك ناكو « ةينطولاو ةيموقلا تايار

 نعو - ! مه مہتالكشم نع ال - ابرو تالکشم نع مهوثدحف « ابروآ وحن مالسإلا
 ةراضحلاو « ةيبرغلا ةفاقثلاو « يبرغلا ركفلا نعو !“ امالكشم لح يف ابرو ةقيرط
 نأ يجري يتلا ابروأ يف ةررحتتملا ةأرملا نعو« يبرغلا مدقتلاو « ةيبرغلا ميقلاو « ةيبرغلا

 اهنيد نم « اهريرحت » ىلإ لعفلاب ةوعدلا موقت ىتلاو !اهاثم ىلع « ةيقرشلا » ةآرملا ررحتت
 ! اهقالخأو

 ( دعب رهظ دق نويزفيلتلا نكي ملو ) ةعاذإلا مث « انيسلا تلوت مث « ةفاحصلا تلوتو

 سوفن يف يقب دق نوكي نأ يسع ام فالتإ ةيراعلا روصلاو ةيراعلا ئطاوشلا تلوت اك
 يقلخ لالحنإو ةهافتو ةعويم ىلإ بابشلا كلذ ليوحتو « ةداج تاماتها نم بابشلا
 لقث اه ةيوس ةيمدآ تانئاك شدت ال يتلا ةغرافلا رهاظملا ءارو ثهلو ريكفتلا يف ةيحطسو

 . رومألا ريس يف
 رقم نم طبضلاب اًماع نيسمخ دعب « ۱۹٤۷ ماع ةلصافلا ةعاسلا تءاج ال مث

 اتريخذو اهبيردتو اهحيلست دمتعي يتلا - ةیرکسما يمدلا تكرحت ارسيوس يف ةينويهصلا
 طح ىلع تفقو مث « اهيلع ةاقلملا اهراودأ تلثمف - دوهيلا يتقيدص اسنرفو ايئاطيرب ىلع

 ! مالسإلا ضرأ ىلع ليئارسإ تدلوو . . ةقطئملا  ءامعز » نيب افلس هيلع قفتملا ميسقتلا
 !؟ . . طيطخبتلا اذه نم ثبحأو لمشأو قدأ نوكي نآ نكمي طيطخت يآ

 1 ؟ ةوحصلا موقت ةت هلک كلذ مغرو

# FF 

 ةباتك ةداعإ دنع اه مهم لصف دارفإ ىلإ وعدنو « ةيمالسإلا ةوحصلاب اريثك متم اننإ
 . بابسأ ةلمحل . . خيراتلا

 ! نومعازلا معز اك هتني ل مالسإلا نأ ىلع يربكلا اهتلالدل : الو

 ! هلحع ةيئيداللا ةينالعلا لالحإ و نيدلا داعبإ يهو ( 1(

٤ 



 اندنف دقو ! نيدشارلا ءافلخلا دهع ذنم يهتنا دق مالسإلا نآ اومعز دق سانآ ناك دقف

 ‹ ضأللا يف نيملسملا حايسنا ةكرح نأ انيبو « باتكلا نم يلوألا لوصفلا يف مهمعز

 ناك دقف « ةورذلا ةرتف ءاهتناب الو « ةيواعمو ىلع نيب عازنلاب الو « ناثع لتقم ةنتفب يهتنا

 . هب كرحتتو ةمآ هلمحت عقاو ةروص يف نكلو
 سانأو ‹ ةيومألا ةيبرعلا ةلودلا ءاهتناب يهتنا دق مالسإلا نأ اومعز دق سان ناكو

 ةياهنب يهتنا مالسإلا نأ سانأ نظ دقف ايخأو « يسابعلا رصعحلا ةياهنب يهتنا هنأ اومعز
 اًعانتقا سانلا دشأ اوناك نوريحأالا ءالؤهو . خيراتلا تايركذ نم حبصأو ةينامثعلا ةفالخلا

 دق مالسإلل يسايسلا دوجولا الف « مهمامأ تناك ةياهنلا لئالد لك نأل « مهنظ قدصب

 يديلقتلا دوجولا ىتح الو « يقالحأألا دوجولا الو « يركفلا دوجولا الو « ضرألا يف يقب

 ناك يذلا تولا نم مغرلاب ةيناثعلا ةلودلا نم نيريحألا نينرقلا يف هيلع اًظفاح ناك يذلا

 . .ةيمالسإلا ةمألا ةايح نم بناج لك يف يرس دق

 . . ةحيحص نكت ل اهلك نونظلا هذه نكلو

 تداك يتلا ةريحألا ةمزألا كلت اهيف ايب ةداحلا هتامزأ نم ةمزأ ةيأ يف مالسإلا هتني ملف

 نيحو . . ةمايقلا موي ىلإ ضرالا يف نيدلا اذه يقبي نأ بلاغلا هللا ردق نأل « هيلع ىضقت

 : هبابسأ هل ئهي هناف ارم هللا ردقی
 . ' دق ءیش لکل هللا لعج دق « هرمأ غلاب هللا نإ

 ةوحصلا يه ةربحألا ةداحلا هتمزأ دعب اًيح مالسإلا ءاقبل هللا اهأيه يتلا بابسألاو

 . ةيمالسالا

 ةريزج-ا يف باهولا دبع نب دمحم خيشلا ةكرح تناك ةوحصلا هذه مألا ةكرحلا نأ قعلاو

 ةمالا نكلو . . خيراتلا ريختل ةكرحلا هذه يده ىلع ظقيتست نأ ةمألل هللا ردق ولو ‹ةيبرعلا

 ليخف « قيمعلا تابسلا يف ةقراغ تناك ! وحصت نأل دادعتسا ىلع نكت ل - اهنيح يف

 هنع تمص ام ناعرس « اًجعزم اسوباک تناك ةلجلجلملا خيشلا ةحيص نآ ذئنيح اهيلإ

 ! داقرلل اهسفن تملسأو يرخآ ةرم اهينيع تضمغأو « اهينذأ

 . ۳ : قالطلا ةروس ( ۱)
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 ةيضق «‹ لقألا ىلع نيتنثا نيتيضق يف ةيفاغلا ةمألا نيبو خيشلا ةكرح نيب مادصلا عقوو

 ةيضقو « ةفارخلاب ثبشتلاو خياشملاو ءايلوألاو ةحرضألا ةدابع نم اموح امو « ةيفوصلا

 . . نيملسملا يتوم نم هنود مه نمع ًالضف - ملسو هيلع هللا يلص - هللا لوسرب لسوتلا

 سانلا يري ناك ام نيبو « ةديقعلا حيحصت نم خيشلا هيلإ وعدي ام نيب اًداح مادصلا

 يف فارحنالا ةرتف تدمف ةيسايسلا فورظلا تءاج مث ! ةحيحصلا ةديقعلا وه هنآ اهتقو

 يسايس درت اهنأ ساسأ ىلع ةكرحلاب ناطلسلا يرغي نم جو دقف . نيح ىلإ ةمألا ةايح

 . حيحصلا نيدلا ىلإ اهدرو اهتالالض نم ةمألا جارخإ اهب داري ةيحيحصت ةكرح سيلو

 نأ - هتاودآ نآلا ّىدي نيب سيل يخيرات قيقحت ىلإ جاتحي اًرمآ اذه ناك نإو _ ينظ يف رطخيو
 - ىلع دمحم نأل « ةكرحلا ىلع ناطلسلا ردص راغيإ يف رود اهن ناك ةينويهصلا ةيبيلصلا

 همدختساف « ةريزحلا يف ةيباهولا ةكرحلا ىلع ءاضقلل هتامدحخو هسفن ضرع - اسنرف ةعينص

 بحي نكي ملو  كراعملا يدحإ يف هيلع بلغتي داكو « اهتحلسو اسنرف اهتبرد يتلا
 نآ ينظ يف رطخب كلذل ! اسنرف هيجوتب رصم يف بيرغتلا رايت ادب يذلا وهو «مالسإلا

 ناطلسلا ترغأ يتلا يه - ينوناقلا نايلس ذنم نيطالسلا دنع ةوظح اه ناكو  اسنرف

 ظقوت نأ نكمي يتلا ةرطخلا ةكرحلا كلت ىلع ءاضقلا يف هئانبأو ىلع دمحم مادختساب

 ا نولفاغ مهو مهحبذل دعت ةينويهصلا ةييلصلا نيب ‹ نيملسملا

 يف ترصحناو « اهدهم يف تتام دق ةكرحلا نأ  نيح ىلإ - ادب دقف « رمألا ناك اّيأو

 توملاب يحوت يتلا ةددعتملا ماهوألا نم رخآ امو اذه ناكو . ةيبرعلا ةريزجلا لخاد

 اه حاتأ ىتح « اهبلق يف ةنماكلا ةايحلاب ضبنت ةكرحلا تناك [منإ ! ةايحلا رقاشب نع ضرعتو
 ةيمالسإلا ةوحصلا لثمت ىتلا ةيمالسإلا ةظقيلا تاكرح يف اهعورف رشنت نأ هللا ردق

 . . يمالسإلا ماعلا ءاجرآ لك ىلإ دتمنو ء ةرصاعملا

 هجوتي نأ وجرأو «دعب ةساردلا نم هظح ذحأي ملو « ةغلاب ةيمهأ وذ عوضوم مالسإلا ةبراع يف هرودو ىلع دمحم ( ) ١
 . قثاثولاب ديؤم يملع ثحببب هتقيقح ىلع رودلا اذه ةيلجىتل نوملسملا نوثحابلا هيلإ

 ىلع يدعتلا مدعب ىلع دمح اهيف دهعت يتلا ةيهاتوك ةدهاعم مآربإو « ىلع دمحم موجه فقول ايناطيرب تلحخدت (۲ )

 لحخدت نكي ملو . ناطلسلل يمسالا ءالولا عم رصم مكح- هتثرولو هل نوكي نأ لياقم يف « ةفالخلا ناطلس
 يف ةرطيسلل لئنيح اهسفن تدعأ دق نكت ل األ ناك اهنإ! ناودعلا نم ةفالخلا الو ناطلسلا ةيامل ايناطيرب

 ! دسألا بيصنب ايناطيرب تجرخو لوألا ةيملاعلا برحل ا يف اهريمدت ىلع « ءافلحلا » قفتا تدعتسا
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 هنأو « هتني مل مالسإلا نأ ىلع ةوحصلا ةلالد - ءىش لك لبق ةلالدلا هذه لجأ نمو

 ‹ خيراتلا ةباتك ةداعإ دنع اهنع صاخ لصف دارفإ نم دبال هنإ لوقن  ةايخلاب ضبني لازام
 تافآلا نم اهباصأ ام لك دعب ةيح لظت نأ ةيمالسإلا ةمألا ريغ يرحخأ ةمأل ر دقي م هنإف

 ظفح يذلا نيدلا هنأو « ةرطفلا نيد هنآو « نيدلا اذه ةعيبط ىلإ كلذ درمو « تاسكنلاو
 يف دوهشم عقاو يف ةيقيبطتلا هتروص ذخأي نأ هل هللا رذق يذلا نيدلا هنو ء هلوصآ هللا
 لک هنم دمتسی اروخذم اًّيح اًدیصر هلک كلذ حبصأف . .نورق ةعضب نمزلا يف دتما ضرالا

 ىتح ةسدقملا ةلعشلا نم ةسبق سبقي نأ الإ يه ايف . . قحلا ىلع هتريصب هللا حتف بلق

 ! عقاولا ملاع يف نيدلا اذه قيقحتل كرحتيو « جهوتيو لعتشي
 . راظنألا اهيلإ هجوت نأ قحتست اهدحو ةلالدلا كلتو

 چب ډا ډې

 اهتلالد لجأ نم ةيمالسإلا ةوحصلا نع صاخ لصف دارفإ نم دال كلذك
 . .ةيخحراتلا

 ىلع ءاضقلا يف ةينويهصلا ةيبيلصلا هتلذب يذلا دهحلا لك دعب ةهج نم تءاج دقف

 ىلع ةرصاعملا ةيلهاجل ا هيف نذؤت يذلا تقولا يف يرخأ ةهج نم - تءاجو . . مالسإلا

 . ةيحرات ةلالد نيرمأالا نم لكلو . راينالا

 . . يقبي نأ هل ردقم نيدلا اذه نأ هتلالدف لوألا رمألا امأف

 دقف- رشبلا سيلو رّدقي يذلا هناحبس وهو - نيدلا اذه يهتني نأ هللا ريدقت يف ناك ولف

 ناك دقف . . ريحألا ءاضقلا هيلع يضقي نأب انيمق ةينويهصلا ةيبيلصلل ريحألا ديكلا ناك

 يصقأ يف تناك األ « اهفعض تاجرد يصقأ يف هتاذ تقولا يف ةمألا تناكو « كح ديكلا

 ٠ مالسإلا ىلع ءاضقلل ةيتاوم ةصرف هذه تناكف « مالسإلا ةقيقح نع اهفارحنا تاجرد

 مهو « ةقد لكب اهنوذفني مث ةقيقدلا ططغل- ا نومسري مهو نيططخملا نظ وه اذه ناك دقلو

 . مهططخ ذيفنت يف ةيضرآ ةوق يأ لخدت نم نونمآ
 تالوطبلا ءافضإو « ةفالخلا ةلازإل كروتاتأ لاكب نايتإلا يه طيطختلا ةمق تناكو

 لمعلا عم « داسفإو ريمدت ال ذاقنإو حالصإ ةروص يف ريرشلا هلمع رمي ىتح هيلع ةفئازلا

 . بيرغتلا ةكرحو يركفلا وزغلا قيرط نع اهمالسإ نم رصم جارحإل - قباسلا- بئادلا

 يذلا « هتاذ لمعلا اذه ناكف! كلذ ريغ رق دق ناك « رادقألا ردقي يذلا هللا نكلو

 لاق دقف ! ةيخيراتلا هتكرحب موقيل انبلا نسح ثعب يذلا وه « مالسإلا ىلع ءاضقلا هب ديرأ
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 نم ًاشنأو !؟ ديدج نم اهداجيإل يعسن ال اذاملف تلاز دق ةفالغلا تناك اذإ « هسفن يف

 . . يمالسإلا ماعلا نم ةليلق ريغ ةحاسم يف ةكرحلا تثعب يتلا هتعاج فدملا اذه لجأ

 . ' اًدیور مهلھمآ نیرفاکلا لّهَمف « اًدیک دیکأو « ایک نودیکی مہنإ

 تماق ايف ناك دقف ٠ ضرألا نم يهتنيو نيدلا اذه تومي نأ هللا ردق يف ناک ول مث

 نيمق وهام ةيمالسإلا ةوحصلا ىلع ءاضقلل اهئالمع دي ىلع ةينويهصلا ةيبيلصلا هب

 ء مالسإلا ضرأ ىلع ةيدوهيلا ةلودلا ةماقإل طيطختلا مت نأ دعب ةأجافملا تناك دقل

 برح يف نيملسملا ناوحإللا نم نييئادفلا كارثشا يه ةلهذملا ةاجأفملا تناك . . افلس

 ءىش مہنأ روفلا ىلع اوفرع ىتح كراعملا ضعب يف دوهيلا مهعم كبتشا نإ امو . نيطسلف
 ةحبيص ٹناكف ! لبق نم هيلع قفثم رمأل مهلتاقت تءاج يتلا ةيركسعلا يمدلا ريغ رحخآ

 مهحالس نیکرات متارکسعم نم نورفیف مهعجاضم نم مهعزفت ٩ دمحلا للو رکا هللا

 ! ةاجنلل اًبلط مهتريخذو مہنؤمو

 ضزأالا يف اهرارقتساو ليئارسإ ءاشنإ لجأ نم ةعامجلا هذه ةدابإ نم دبال هنآ ررقت ذثدنع
 ! لبقتسملا يف بولطملا اهعسوت نع الضف

 ىلع اهتضبق مكحتو « ةقطنملا مكحت ةيركسعلا تابالقنالاب كلذ لجأ نم ءىجو
 ةليمعو « كروتاتأ لاك ربكألا رفكلا مامإب ةيدتقم « مالسإلا اهيف لتقتل ةيمالسإلا ضرالا

 . ةينويهصلا ةيبيلصلا يهو « لبق نم كروتاتأ تبصن يتلا ةهحلا تاذل

 مهليتقتو نيملسملا بيذعتب  ةلععفملا تالوطہلا لظ يف ةيركسعلا تابالقنالا تماقو

 نم سلدنألا يف شيتفتلا مكا هتبكترا ام الإ خيراتلا يف اه ليثم ال ةعاشبب مهديرشتو

 ۷۵٥¥ : قراطلا ةروس ( ۱7

 نيوكتل هيلإ لصت نأ ليئارسإ ديرت ام امهوح امو ليئارسإ اهيف تميقآ يتلا ةقطنملا يمست نآ ديكلا ثئابح نم ( ۲ )
 ىتح وأ - ةيمالسإ ثيقب نإ امإف . ةيبرعلا ةيمالسإلا اهتغبص ةلازإل « طسوألا قرشلا » ةقطنم يربكلا ليئارسإ

 اًناكم هل دجي نأ عيطتسي بدو به نم لكف ةيفارغج ةفطنم حبصت نيح امأ . اهيف ليئارسإل ناكم الف - ةيبرع
 أ اهیف
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 ثادحألا كلت ةعاشب لجسي نأ ملسملا خرؤملل دبالو .. مالسإلا ىلع ءاضقلل لبق
 . فاو لیصفتب

 نأ انيمق ىشحولا بيذعتلا اذه ناكل ةيمالسإلا ةوحصلا توغ نآ هللا ردق يف ناك ولف

 نأ لعفلاب ثدح يذلا نكلو . . " رشبلا ةقاط لمتحت ام ريثكب عشبأ هنإف « اهيلع يضقي
 ‹ ةبقعلا محتقت « نمؤملا بابشلا نم ةديدج ةجوم اهبقعت ‹ نيملسملل ماقت ةحبذم لك

 بيذعتلا نم هل ةضرعم يه امو اهب داري ام افلس ملعت يهو « مالسإلا ةيضقل اهسفن دنجتو
 يحوي ايب نوموقي مهو اثاد ةاغطلا اهنع لفغي ةينابر ةنس كلتو . . ديرشتلاو ليتقتلاو
 : ثئابخلا نم ناطيشلا مهيلإ

 ىلع مهو . دوعق اهيلع مه ذإ . دوقولا تاذ رانلا . دودحألا باحصأ لتق #

 كلم هل يذلا ديمحلا زيرعلا للاب اونمؤي ن الإ مهنم اومقن امو . دوهش نينمؤمل اب نولعفيام

 ل مث تانمؤملاو نينمؤملا اونتف نيذلا نإ « ديهش ءىش لك ىلع هللاو « ضرألاو تاومسلا
 مه تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ . قيرحلا باذع مهو منهج باذع مهلف اوبوتي

 . "4 ريبكلا زوفلا كلذ . راهنألا اهتحت نم يرق تانج
 . . نيدلا ءادعأو نينمؤملا نيب دبألا ةيضق كلت

 دادمإ هنأك ناك ةوحصلاب نومرجملا هلعف ام لك نأ يه ةحضاولا ةيخيراتلا ةلالدلاو

 . ديدج مد قيرآ الك ًالاعتشا اهدیزی « دیدج

 نذؤت ةيلهاجلا ةيبروألا ةراضحل او يتأت - انلق اك - ةوحصلا نإف يرحألا ةهحلا نمو

 . .راينالاب

 يتلا ةينابرلا ننسلاو . . هلك رشہلا ديك ءارو نم ثادحثلالا ريدي اينابر دق كانه نإ
 . ةردقملا اهتياغ وحن اهقيرط ةذحخآ امه درمال

 اوتوآ اب اوحرف اذإ یتح ‹ ءیش لک باوبآ مھیلع انحتف ھب اورکذ ام اوسن الف #

 ‹ بلقلا ةوسقو « ةمظعلا نونج : مهيف رفوتت نأ دبال ةنيعم تافصل ةيركسحلا ثابالقنالا باحصأ راتب ( ) ١

 ‹ نيملسملاب عشبلا ليكنتلا يف هسفن تاذ نم قلطني هنإف دحأ يف تاقصلا هذه ترفوت اذإف . مالسإلا هركو

 . ليبس رسيأ نم ةينويهصلا ةيبيلصلا فده ققحتيف
 ينيب « نيملسم نوبذعملا مادام « كرحتي الف « رحلا ملاعلا » نم يآرمو عمسم ىلع عشبلا بيذعتلا ثدإوح عقت ( ۲ )

 ! ناثوألا ةدبع وأ دوهيلا وأ يراصتلا نم دحاو سم اذإ ٩ ناسنإلا قوقح » ناخ جتحتو ايندلا جيت

 )  ) ۳جوربلا ةروس : ٤ - ١١ .
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 بر هلل دمحلإاو « اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف . نوسلبم مه اذإف ةتغب مهانذخأ

 . 4 نيملاعلا

 . ءىش لک باوبآ مهیلع هللا حتفو « لبق نم ةيرشبلا هرفكت مل افك ابرو ترفك دقل
 : مه اجاردتساإو ةنتف

 . ه نيتم يديک ن . مه يلمآو « نوملعي ال ثيح نم مهجردتسنس

 : راظتناو فوخت ىلع وأ ةتخب . . رايجنالا يتأيو ةنسلا يضقت مث

 ثيح نم باذعلا مهيتأي وأ ضرألا مهب هللا فسخ نأ تائيسلا اوركم نيذلا نم ًافأ »

 مكبر نإف فوخت ىلع مهذحخأي وأ . نيزجعمب مه امف مهبلقت يف مهذحأي وأ ؟ نورعشي ال
 . «  میحر فوءرل

 ‹ هيلع مهام ىلع رارمتسالا ةبغم نم مهنورذحم مهؤالقعو . . فوخت ىلع مويلا موقلاو
 يف اهردق يتلا ةقيرطلاب مهذخأي هناحبس هللاو . . رامدلا الإ كلذ نم يجرت ةجيتن ال هنآو

 يري اك - رايهنالا رداوب هيف تدب يذلا تقولا يف هنآ انه انمي يذلا انإ . . هملع

 يف ةحضاو ةيخيراتلا ةلالدلإو . هللا نم ردقب ةيمالسإلا ةوحصلا دلوت - مهسفنآ مهؤالقع

 . خيراتلا اهدعب ريغتي يتلا ةيرشبلا تافطعنم نم فطعنم اذهف « رمألا اذه

# FF $ 

 يه الأ دقتعن اننأل « خيراتلا ةباتك ةداعإ دنع ةوحصلا رمأ زرين نأ جاتحن كلذك

 .ةنهارلا يمالسإلا ماعلا تالكشم لكل لحل ا

 يراضحلاو يداملاو يملعلا فلختلا يه يمالسإلا ماعلا ةلكشم نأ ًالدج انضرتفا اذإف

 ‹ةلكشملا يه هذه نآ ىلع قفاون ال نحنو . خلإ . . . يسايسلاو يعاتجاالاو يداصتقالاو

 فلختلا ناولآ لك هنع تآشن يذلا « مالسإلا ةفيقح نع فلختلا يم ةلكشملا نإ

 نإف فلختلا نم ناولألا هذه يه ةلكشملا نآ ًالدج انضرتفا اذإ لوقن . .افنآ ةروكذملا

 ! مالسإلا ىلإ ةدوحلا ريغب ينآتي نل اهجالع
 نأ نوري نيذلا ‹ ةيبرغلا ةقيرطلا نلع « نيفقغملا » دنع اًبيجع لوقلا اذه ودبي دقو

 ىلإ ةمالاب يوت نأ نكمي ىتلا ةثراكلا ىه هيلإ ةدوعلا نأو ٠ فلختلا ببس وه نيدلا

 ! ضيضحلا

 )١ ( ماعئألا ةروس :٤٤-٤٥ . )  ) ۴ملقا ةروس : ٤٥.٤٤ .

 ) ۳ ( لحننلا ةروس :٤٥-٤۷ , ) ٤ ( مداقلا لصفلا يف ةطقنلا هذه نع ملكتنس .
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 - مالسإلا دالب ضعب يف نرق نم رثكأ وأ - نامزلا نم لماك نرق ةبرجت نإ لوقن انكلو
 لواحت يمالسإلا ماعلا دالب تناك ةرتفلا كلت لالخف . اهزواجت نكمي ال ةلالد تاذ
 « فدملا قيقحت ىلإ ةلصوم اهنظت يتلا لئاسولا كلذل ذختتو « فلختلا ىلع ءاضقلا»
 نأ اهتايناكمإ اه حيتت يتلا عناصملا حتفتو « رئامعلا ئشنتو « تاعماجلاو سرادملا حتفتف

 « اربوألا » رودو نويزفيلتلا رودو ةعاذإلا رودو امنيسلا رودو حراسملا حتفتو «اهحتفت
 «تيبلا جراخ لمعلل اهدعتو « لجرلا جمارب ىلع ةأرما ملعتو « ةيليللا يهالملاو صقارملاو
 يف تاريزولا ضعب ذختيو « تابئانلا ضعب اهيف لخڏيو « تانالربلا اهمظعم ئشنيو
 لاز لهف . خلإ .. خلإ . . خذبب اهيلع قفنيو جراخلا يف تارافسلا ئشنيو « ةموكحلا
 !؟ هتحاسم تادادزا ما فاختلا

 ءريذاعملا يتشب نوللعتي « اهراكنإ وأ اهئافحخإ ىلإ ليبس ال يتلا ةقيقحلا هذه زربت نيحو
 . مهسفنأ تاوذ يف مهيذؤي هنأل هركذ نوهركي يذلا ببسلا الإ

 حفادب هيلإ هجوتي فده الو « هل ةيتاذ ال هنأل رومألا مئاظع يف حجي ال دلقملا دبعلا نإ

 « دبعلا » اه حلصي ال يتلا رومألا مئاظع نم وه -دالب يأ - دالبلاب ضوهنلاو . هسفن نم

 . يتاذلا فدهلاو ةيتاذلا ةيصخشلا بحاص « ديسلا » امه حلصي امنإ  دلقملا

 . بابللا ىلإ ذفني ديسلاو روشقلا هنم ملعتي دبعلا نكلو . . ملعلا وه ملعلا

 ‹ ديلقتلا ةوهشل اهسرأهي دبعلا نكلو . ةراضحلا يه  اهرهاظم ثيح نم - ةراضحلاو

 هسفن يف رضحتسيو لمعلاب موقي وهف « هيلإ ةبسنلاب ةئيعم ةلالد تاذ ابنأل اهسرامي ديسلاو
 . هانعم هتاذ تقولا يف

 - هسآر قوف رمآلا ديسلا نكي مل ام - دبعلا نكلو « عنصملا وه هتالآ ثيح نم عنصللا

 قزتري « ! بجاو ةيدأت » درج هيلإ ةبسنلاب هنأل « ةيانع الو سامح ريغب تهتسم هلمعب موقي
 ام رادقمب هسفن دججو « هنقتیف هنایک نم ءزج لمعلا نأ رعشي ديسلا نكلو . هليبس نع

 . هيف ینافتیو هلمع نقتی

 . تالاجملا عيمج يف كلذ ىلع سقو

 صقنل ال . . دبعلا حجني الو ‹ رومألا مئاظعب مايقلا يف ديسلا حجني كلذ لجأ نمو

 ‹« ةظحللا یتح ةرمتسم يهو “م ٠١۹۸ ماع يآ ةيسنرفلا ةلمحلا ذنم ةبرجتلا تدب لاثملا ليبس ىلع رصم ىف ( ۱7

 | حوضولا يف ةياغ اهجئاتنو
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 هیلإ هجوتي فده الو « هل ةيتاذ ال هنآ هؤشنم « يسفنلا هبیکرت يف صقنل نکلو ! هتایناکمإ یف
 ! هسفن نم عفادب

 !؟ برغلل ةيعبتلا نم ديزمب !؟ ديلقتلا نم ديزمب ؟ ريطخلا ضرما اذه جلاعن فيك

 !؟ تاذلا نادقف نم ديزمب

 مئاظع يف حجنن ذئدنعو « ةيتاذ فادهأو « ةلقتسم ةيتاذ انل نوكت نأ هجالع اهنإ

 يعسنو انتيتاذب نمؤنو انسفتأ ردقب شحن ةداس لب « نيدلقم اًديبع نوكن نل اننأل رومألا

 . انفادهأ قيقحتل ةيدجب

 ‹ ةرامعلا عفلتو « عناصملا عفنتو « مويلا عفني ام فاعضأ فاعضأ ملعلا عفني ذئدنع

 لذب ىلع ارداق حبصأو « ريغت دق نوكي اهيف « ناسنإلا » نأل سرادملاو تاعماجلا عفنتو
 . فادهألا غولب ىلع مث نم اًرداقو « ةرباثملا ىلع داق « دهجل ا

 !؟ همالسإ نم رثكأ ملسملل ةيتاذ كانه لهو

 !؟ مالسإلا جهنم ىلع ءانبلا نم ةلاصآ رثكأ يسفن ءانب كانه له

 الو ‹ ددر الب مضخلا ضوخيف « ةدوقفملا هتيتاذ درتسي همالسإ ىلإ ملسملا دوعي نيح

 ! ةالابم مدع الو « لازه

 اتلخدو « براقتم وأ دحاو يوتسم ىلع نيترخأتم موي تاذ نابايلا و رصم تناك دقل
 نيقباسلا تقبس ىتح طوشلا يف نابايلا تضمف . . براقتم وأ دحاو تقو يف مضخل ا

 تسکتناو < تلذاختو « رصم تاوطح ترثعتو « برغلا لهآ نم مهيلع تذملتت نيذلا

 ؟ اذا( . . تارم ةدع

 اهسفن نم تطعأف « اهتيتاذب ةظفتع يهو ضوهنلا ىلإ ةجاحلاب نابايلا تسحأ
 يهو ضوهنلا ىلإ ةجاحلاب رصم تسحأو . بولطملا دهجلا تلذبو « ةبولطملا ةميزعلا
 تبستكا الو « لمعلا ىلإ اهعفدت ةيح تناك ةيمالسإلا اهتيصخش الف «ةيصخشلا ةبولسم
 مث نم و <« اهيمني الو ةيتاذلا لتقي ديلقتلا نأل « ةلقتسم ةيتاذ  ديلقتلا عضوم يف يهو -
 . . لاب يذ ءىش ىلإ لصوت ال « ةرثعتم ةلذاختم تاوطحخ تكرحت وأ « اهناکم يف تلظ

 !؟ مالسإلا ريغ جالع كانه له

 ! مالسإلاب نومزتلملا نوملسملا مهنإ ؟ لاوحألا مظحم يف تابلاطلاو ةبلطلا لئاوأ ْنَم

 نومزتلملا نوملسملا مهنإ ؟ لاوحألا مظعم يف ةسدنهاو مولعلاو بطلا يف غباونلا نم

 ! مالسإلاب
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 نومزتلملا نوملسملا مهنإ ؟ لإوحألا مظعم يف لاجم لك يفو لمع لك يف نوزرابلا نم

 !مالسإلاب
 ‹ ةلماعلا يديألا لغشتو - ةنامألا عم - حابرالا ردت يتلا تاعورشملا يف نوحجانلا نم

 مهنإ ؟ لاب ةحارو ةفاظنو ةنينأمطو « ممايح يف ةكرب اهيمهاسمو اها معو اهيفظوم حنو
 ! مالسإلاب نومزتلملا نوملسملا

 . تاسسؤملاو عناصملا اهفرعتو « تاعماجلاو سرادملا اهفرعت ةيعقاو ةبرجت كلت
 ! مالسإلا براحت يتلا «تاموكحلا » اهفرعتو

 ضرم « لصاأتلا ضرملا جلاعت يتلا يه نوكت نأ ةوحصلاب رشبتسن كلذ لجأ نم

 نع اهسح يف قمعت مث « مالسإلا نع اهدعُب نم ًالوأ ةمألا باصأ يذلا « ةيتاذلا نادقف
 . ديلقتلا ىلإ يهتنا يذلا ‹ بيرغتلا قيرط

 هعبانم نم مالسإلا ىلإ ةدوعلا : نيتميظع نيتيزمب  لاجملا اذه يف - زيمتت ةوحصلا نإ

 ناوضر حلاصلا فلسلا ةريسو - ملسو هيلع هللا لص - هلوسر ةنسو هللا باتك نم ةيفاصلا

 عمو « ينابرلا نيدلا ءافص ىلع يشغو نورقلا لالخ مكارت يذلا ماكرلا نم ال « مهيلع هلا

 نم نزاوتملا رونتملا اهفقوم يه ةيناثلا ةيزمل او ! مالسإلا وه هنآ ىلع هنوذخأي سانلا ناك كلذ

 . (ةيبرغلا ةراضحلا »

 برغلا دنع ام لك سيلو . برغلا نم تأ هنآ درجمل اضوفرم برغلا دنع ام لك سيل
 ! برغلا نم تا هنآ درجمل الوبقم

 يف نوملسملا « ةعفان ةرثك ءايشأ - " نيقيب ةيلهاج ةراضح يهو - ةراضحلا كلت يف

 يملعلا مدقتلا : ليوطلا تابسلا ةرتف يف اهنع اوفلخت وآ اهودقف مهأل اهيلإ ةجاحلا دشأ

 ةيعوضوملا ةيملعلا حورلا . ميظنتلا ةيرقبع . دهجلا لذب ىلع ةرباثملاو دلحللا . ىجولولكتلاو

 . رومألا لوانت يف

 ‹ يقلخلا داسفلاو « داحلإلا : ةكلهم ةماس ةريثك ءايشأ ةيلهاجلا ةراضحلا كلت يفو

 ريغب عيرشتلاو « ضرألا عاتم يف قارختسالاو « حورلا ملاعل ركنتت يتلا ةيسحلا ةيداملا حورلاو
 . يناويحلا ساكتنالاو ةرطفلا داسفو « ةرسألا ككفتو « هللا لزنأ ام

 نم يأي ءىش لك لبقتك « برغلا دنع نم يتآي ام لكل تابلا ضفرلا نإف مث نمو

 )١( ميركلا نآرقلا يف درو اك ةيلهاحلا حلطصم نم دوصقملا ىلإ باتكلا ايانث يف انرشأ .



 يقتنن . . ءاقتنالا وه حيحصلا فقوملا |نإ . نزاوتم ريغو ئطاخ فقوم امهالك . . برغلا

 ‹ انديلاقت الو انقالحخأ الو انتعيرش الو انتديقع فلاخ ال هنأ يرنو هيلإ ةجاح يف نحن ام

 ام ةعيرشلاو ةديقعلاو . ةعيرشلل مداصم امإو ةديقعلل مداصم امإ هنأل كلذ نود ام ذبننو

 ! نپدلا

 برغلا دنع ام ةدافتسالا ىلإ وعدتف « نزاوتملا رونتملا فقوملا اذه فقت ةيلاحلا ةوحصلاو

 ةيصخش يف نابوذلا نم رذحت هتاذ تقولا يفو < يراضحو يملعو يدام مدقت نم

 . نيدلا نم جورخلا ىلإ يدؤي يذلا «برغلا
 ‹ ةدوقفملا هتيتاذ درتسي نيحف . هلكاشم لحم نأ يمالسإلا ملاعلل نكمي حورلا هذه لثمب

 ام فاعضأ فاعضأ « يملعلاو يداملا برغلا مدقت نم ةدافتسالا ىلع ردقآ نوكيس

 «فلختلا» لع بلختيو « مدقتي ذئدنعو . . ديبعلاك ديلقثلا عضوم يف وهو مويلا هديفتسي

 ! لحت ال يتلا ةدقعلا هنآ مهضعب يريو « ةدقعلا وه هنآ سانلا ضعب يري يذلا

 نواعتو « دهجلا لذب ىلع دلجو « ةحيحصلا ةيؤرلا ىلع ةردقو « ةميزع بولطلملا

 موي تاذ ةمألا اهتبستكا « ةليصأ ةيمالسإ صئاصحخ كلذ لكو . . كرتشملا فدهلا غولبل

 هبستكتو « هب لمعلا ةيدج تدقف نيح هتدقفو « اهسوفن يف اسار مالسإلا ناك نيح
 . مالسإلا ىلإ ةقداص ةدوع دوحت نيح اذغو مويلا
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 نأل ةيمالسإلا ةوحصلا نع لصف دارفإ نم خيراتلا ةباتك ةداعإ دنع دبال هنإف بحأو

 ! ءادعألا مالك وه نايحألا مظعم يف لجس يذلا انإ« لجسي ل اهخيرات

 ! ةموهفم بابسأل ةوحصلا ةروص تهّرش دقل

 اوناك - مهرمأب نوري نيذلا مهعابتأو - نيينويهصو نييبيلص نم رمألا مهمه نيذلاف
 الف . هيف ةعجر ال ءاضق هيلع اوضق مهنأو « مالسإلا نم دبالا ىلإ اوحارتسا مهنأ اونظ دق
 خيراتلا ىلع نوقنجب اوناك اع رثكأب اهيلع اوقنح هولذب يذلا دهجلا لك دعب ةوحصلاب اوئجوف
 نم اًترق رشع ةعبرأ يزاوي اب مهسوفن يف ينويهصلا يبيلصلا دقحلا كرحتو « هلك قباسلا
 ! نامزلا

 . اهيلع ءاضقلل ةئطوت اورصحيو اهدم نوفقي مهلعل اتروص هيوشت يف اودهج كلذلو

 ! ؟ فقوملا اذه برغتسي لهو
 ؟ هللا الإ هلإ ال ةيضق نم ةيلهاج لك فقوم ءادتبا وه سيل
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 درفلو » هنع لوقي يذلا « مهسوفن يف نوزخملا يراصنلاو دوهيلا دقح هيلإ فيض اذإف
 يذلا « نيبرغتسملا نم ديبعلا دقحو « “"هاسنت نآ عيطتست ال ابروآ نإ « ثيمس لوتناک
 جيجأت ىلإ اًعيج مهعفدت يتلا بابسألا تلمتكا دقف « هايإ نوينويهصلا نويبيلصلا مهنقل

 نم ريفنتلا ىلإ ةقيقحلا يف فدع يتلا ‹ ةيمالسإلا ةوحصلا نم ريفنتلاو هيوشتلا ةلمح
 ! مالسإلا

 يف مهوعضو نيح ادمع نيملسملا نع هوفخأ يذلا ثلاثلا ليدبلا يه ةوحصلا نإ

 نآ امإو « نيفلختم هتاذ تقولا يف اولظتو نيملسم اولظت نأ امإ : بعصلا رايخلا كلذ

 . اوقلطنتو اورضحتتو اومدقتتل ابروأ ىلإ اوهجتتو مالسإلا اوذبنت

 باحر ينو مالسإلاب قالطنالاو رضحتلاو مدقتلاب يدانت يتلا ةوحصلا تءاج الف
 اولاق يذلا مهطيطخت يف ةرغث ثدحت األ اهوبراجيو اهوهركي نأ اًيعيبط ناك « مالسإلا

 دوعتو « املالخ نم ةيمالسإلا ةمأالا قفدتت نأب رذنت ةرخل يهو ! صيح ال هيف سانلل

 يذلا « دسافلا يعانصلا بلقلا ذبدتو يرطفلا يعيبطلا اهبلقب دوعت ! ديدج نم ةايحلل

 . كالحلا ىلع ةمالاب فرشأو تارم ةدع سكتناو بطع

 !؟ اهباحصآ اوفصنیو « اهردق اهوطعيو « ةوحصلاب اوبحري نآ نذإ مهنم رظنتي له
 - لعفلاب ةريثك ءاطخأ تعقو دقو - يمالسإلا لقحلا يف نيلماعلا ءاطحخأ ءىجت مث

 براحت اهنإ ! مالسإلا براحن ال اننإ : ةوحصلا ةجاهل الئاه اًحالس ءادعألا يطعتف
 ! فارحنالا

 ةناوطسا تيلب املف ! ةيعجرلا ةبراح مساب متي ةوحصلا ىلع موجها ناك رمآلا أدم يف

 ءادعأ عم نورمأتي ! ةنوخ : اولاقف « يرحخأ ةلعت نع اوثحب < اًدحأ عنقت دعت ملو ةيعجرلا

 منيب !! دوهيلل ةلامعلاب مهماهتا - كحضي ام ةيلبلا رشو- تاكحضملا ةمق تناكو ! دالبلا

 دعت ملو ةنايخلا ةناوطسا تيلب الف !! دوهيلا باسحل ءادتبا متت مهيف يرجت يتلا حباذملا

 < فرطتلا براحن امنإو « مالسإلا براحن ال اننإ :ةديدج ةحيص اودجو <« اًدحأ عنقت

 ¦ باهرإلا براحنو

 نإ مکنید نع مکودري یتح مکنولتاقي نولازي الو :  برحلا يهتنت نلو
 . 4 اوعاطتسا

 . باتكلا اذه نم ۱۷١ ص لبق نم اهانرکذ يتلا هتداهش حجار (۱)

 :TI ةرقبلا ةروس ( ۲ )
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 يف ءاطخأ يف تعقو دق يمالسإلا لقحلا يف ةلماعلا ةيمالسإلا تاعالا نأ كش الو

 بہسب تسيل اهيلع ةعقاولا برحلا نكلو _ 1؟ ئطخي ال رشبلا م ْنَمو - اهكرحت ءانثأ

 ! دش اهيلع برحلا تناكل اًعیج ءاطحألا نم تملس ول لب « اهنم تعقو ىتلا ءاطحألا

 . ةرهاقلاب يبرحلا نجسلا يف « ةفيرطلا » ةثداحلا هذه تعقو

 لختشت ال ةعاج يهو « ةيعرشلا ةيعمحجل ا » ىلإ نيبستنملا نم ةعومجم ىلع ضبق دق ناك

 للو ربكأ هللا . . » نوددري ديعلا ةالص يف « اوطبص » منال ‹ قالطإلا ىلع ةسايسلاب

 نجسلا مهوعدوأو مهولقتعاف نيملسملا ناوحنإلا ةعاج نم مهأ « ءايكذألا» نظف « دمحلا

 : ملألا نم حاصف مهدحأ ىلع برضلا دتشا مهبيذعت ءانثأ يفو . . ناوحإلا عم يبرحلا

 تنأ نيأ نم » : بيذعتلاب فلكملا هل لاقف « ! مهب يل ةلص الو ناوحإلا نم تسل هللاو»

 يف رمتساو « . . . دالوأ نوملسم مكلك » : لاق . ةيعرشلا ةيعمجلا نم : لاق « ؟ نذإ

 !بيذعتلا

 يه ةيقيقحلا ةمهتلا يقبتو تاماهالا عونتتو . . مالسإلا وه ةقيقحلا يف براحم يذلا نإ

 : مالسإلا

 ‹ ضرالاو تاومسلا كلم هل يذلا ديمحلا زيزعلا هللاب !ونمؤي نأ الإ مهنم اومقن امو #

 . ''« دیهش ءیش لک ىلع هللاو
 . ةاباح الو لماحت الب قئاقحلا لجسي نأ ثادحألا هذه نم ملسملا خرؤملا فقومو

 باسح ىلع نوكتس ةلماج ياف « ئطخت نيح ةيمالسإلا تاعالا لماجن ال

 قاي نل ايلضت نوكتس ءاطحألا ىلع ةرادم لکف « اهئاطحخا ىلع يرادن الو .مالسإلا

 الو نييسابعلا الو نييومألل ةبسنلاب ةارادملاو ةلماجملا لبقن مل انك اذإو . لايجألا نم اندعب

 نأ كلذك انل زوجي الف « اهلك دوهعلا كلت تايباجيإ زاربإ ىلع صرحلا مغر نينامثعلا
 . ريطحخ اهضعبو « ةيمالسإلا ثاعا جلا ءاطخأ ىلع يرادن وأ لماجن

 نع ردصي ال اذهف « ريهشتلاو هيوشتلا هعفاد نوكي نأ زوج ال 'ءاطحألا ليجست نكلو

 ةربعلا كلت نوكتل « ثادحألا نم ةربعلا جارختسا هعفاد انإ . لاح يآ يف ملسملا خرؤملا

 . نورقلا لالخ فارحنالا طخ انتسارد لبق نم ثناك اک « قیرطلا نم لبقتسي ال اًداز

 مهو اًسمط ءادعألا اهسمطي يتلا تايباجيإلا ليجست نم دبال هتاذ تقولا ينو

 . تاعالا هذه نع نوئ دحتپ

 :A جوربلا ةروس ( ۱)
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 نإو « اهيف كش ال تايباجيإ يمالسإلا لقحلا يف ةلماعلا تاعالا نم ةعاج لكل نإ

 دوعتل ةمألا ةوعد وهو - هردقب لك - اًعيج هيف اوكراش يذلا لمعلاو . ءاطخأ اهنم تعقو
 عاونأ لك يف اهعقوأ يذلا ‹ مالسإلا ةقيقح نع فلختلا ذبنتو ‹ يعيبطلا اهضبن ىلإ
 هذه بتكيو « ةداشإلاو ليجستلا قحتسي هدحو لمعلا اذه . . يرحتألا فلختلا

 امك ممألا اهيلع تعادت يتلا ةيمالسإلا ةمألل ةبسنلاب لمألا ديصر وهو . هللا دنع تاعالا

 - ملسو هيلع هللا لص لوسرلا اهفصو اك - تحبصأ نأ دعب « اهتعصق ىلإ ةلكألا يعادت

 . ليسلا ءاثغك ءاثغ

 . . اهفادهأ ىلإ لوصولا ىلع اهتنواعمو ةيمالسإلا ةكرحلا ديش ا نتف ءاطحألا امأ

 ةلملا ةدعاقلا ةماقإ لبق «قيرطلا لاجعتسا وه اًحوضو ءاطحألا هذه دشا ناک (مبرو

 اذه نسحب ىتمو ةكرحلا نوكت فيك ددحي يذلا « يكرحلا يعولا ةلقو « ءانبلا لمحت يتلا

 ءادعألا ىلع لهسي امن « ءادعألا تارماؤمب يسايسلا يعولا ةلقو «كاذ وأ فقوملا

 . اهعفنت امن رثكأ اهرضت فقاوم ىلإ اهجاردتساو ةيمالسإلا تاكرحلا «دايطصا»

 نم رثكأ اهتكرح ميظنت لجأ نم ةعاطلاو عمسلا ًادبم ىلع تاعالا هذه زيكرت كلذك

 بلطي . هباحص - ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسر يبری ناک اک يروشلا ىلع اهداہتعا

 يبریل - يحرلا هيلع لزتي يذلا رهو - مہترواشم نم رثکی كلذ حمو ةقلطملا ةعاطلا مهنم

 هيلع هللا یلص - هدعب نم اینا اقص نونوکیو ٤ فقاوملا يف فرصتلل نوحلصي الاجر مهنم

 . -ملسو

 ةديقعلا حيحصت يه اه ةبسنلاب ءدبلا ةطقنف . اهيلع زكرت نأ بجي تايولوآ ةكرحللو

 نيملسملا نم ةرخأتملا لايجألا لهج ءارج نم ءاوس « ىضاملا يف شبغ نم اهباصأ ام لك نم

 وأ ‹ يئاجرإلا ركفلاو ةيفوصلا ريثأتب اممايضتقم نع مهفارحناو «هلا الإ هلإ ال ةقيقحب

 مكحلا نع ةينابرلا ةعيرشلا داعبإل نيدلا نع ةدساف ميهافم نم ءادعألا هسد ام بہسب

 يلوألا ةمهملاف ! هللا مكح ريغ مكحب اوضر اذإ رثأتي ال مهمالسإ نأ سانلا مايإو

 ضقن وه هللا لزنآ ام ريغب عيرشتلا نأب اًيعو ريهاجلا دنع ثدحت نأ ةيمالسإلا تاكرحلل

 ةديقعلا سمي « هللا الإ هلإ الل ضقن وه هللا عرش ريغ عيرشتب يضرلا نو « هللا الإ هلإ الل

 تاكرحلا يقي اًجايس هتاذ يعولا اذه نوكيل « هللا نيد نم ناسنإلا جرخيو ةرشابم

 نيمومو « هللا الإ هلإ ال ةقيقحب ريهاحلا لهج نيلختسم امن ةاغطلا لايتغا نم ةيمالسإلا

 ! !ةيعرشلا ىلع نوجراخلا مه هلل ةعيرش ميكحتب نيبلاطملا نو ‹ مهعم ةيعرشلا نآ سانلا
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 نايإلا ةخسارلا ةبلصلا ةدعاقلا ةيبرت يف دهتجق نأ ةيمالسإلا تاكرحلا ىلع بجي كلذك

 يف ناييإلا رثأل ةحيحصلا ةروصلا سانلا يطعت يتلا « هللا الإ هلإ ال قالحأب ةقلخمل

 هذه ريخبف . مالسإلا يف ةبغارلا ريهالا اهب يدتقت يتلا ةودقلا يه نوكت يتلاو « سوفنلا

 قيرطلا تاينحنم دنع رثعتي لب ايثك يمالسإلا لمعلا مدقتي نل كلت اهتافصب ةدعاقلا
 . ءاوس جراخل او لح ادلا نم ةوعدلا قيرط يف ةمئاقلا تابقعلا رثكأ امو ! اهرثكأامو

 لقح يف لماعلا ملسمللو « ةوحصلا نع بتكي يذلا خرؤملل اًحضاإو نكيلو
 اذهف « ناك يوتسم يآ ىلع مالسإلا لثمت نآ سيل ةدعاقلا كلت نم بولطملا نأ «ةوعدلا

 . .ةبولطملا ةهجاوملل يفكي ال

 ٠ ضرالا نم ةنيعم ةعقب يف ةيلحع ةكرعم سيل مويلا ةيمالسإلا ةوعدلا ههجاوت يذلا نإ

 ءالمع و« ةينثولاو داحلإلاو ةينويهصلاو ةيبيلصلا! ةعمتجم اهلك ةي اعلا ةيلهاحلا وه اإ

 ةوعدلا ةهجاول دشتحتو اهلك ةيلهاحلا عمتجت و . يمالسإلا نطولا لحاد اعيج ءالؤه

 هذهو - ملسو هيلع هللا يلص - هللا لوسر دهع يف ةرم « خيراتلا يف نيتنثا نيترم الإ ةيمالسإلا
 لمشت ال ةيئزج ةهجاوملا تناك دقف كلذ نيب يف امآ ءرضاحلا تقولا يف اهشيعن يتلا ةرمل ا

 . اهلك ةيلهاجل ا الو اهلك مالسإلا ضرأ

 ةيلهاج ىلع ةيمالسإلا ةوعدلا تبلغت - مالسإال لوألا ةبرخلا يف - يلوألا ةرملا ينو

 ةقيقل قداصلا ليثمتلاب . . ناهيإلاب نكلو « ةوقلاب الو ددعلاب ال ءةدشتحملا ضرألا

 اهنع ربح يتلا ةيناثلا ةبرخلا يف نآلا نحنو . ضرألا هتفرع يوتسم ىلعأ ىلع مالسإلا
 يبوطف « ادب اک اًبیرغ دوعیسو اًبیرغ مالسإلا ادب » - ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر
 . « يتنس نم سانلا دسفأ ام نوحلصي ءابرغلل يبوطف» : يذمرتلا يورو “"«ءابرغلل

 ةوقلا نم اهدنع اًبوعشو الود مالسإلا هجاوي يلوألا ةكرعملا يف اك ةيناثلا ةكرعم لا ينو

 ةيداملا ةوقلا وه سيل ةياهنلا يف ةباغلا ررقي يذلا نكلو . نيملسملا يدل ام فاعضأ ةيداملا

 : « سانلا عفني ام » وه اينإ- ةقاطلا ردقب ةبولطم هذه تناك نإو -

 . #4 ضزألا يف ثكميف سانلا عفني ام امأو « ءافج بهذيف دبزلا امأف #

 :YY دمعرلا ةروس ( ۲ )
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 هيف هللا لفكت يذلا « ينابرلا جهنملا وه اَّعم ةرحلالاو ايندلا يف « ساتلا حفني » يذلاو

 . ضزألا يف نيكمتلاو ةكربلاو حالفلاو ةنينأمطلاو ةيادملاب
 فلختسا اك ضزآلا يف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو #

 انمآ مهفوحخ دعب نم مهنلدبيلو « مه يضترا يذلا مهنيد مه َننكميلو « مهلبق نم نيذلا
 . ) « اًنيش يب نوکرشی ال يننودبعي

 . 4 ضرألاو ءامسلا نيم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتإو اونمآ يرقلا لهآ نآ ولو
 . 4 بولقلا نئمطت هللا ركذب الآ هللا 'ركذب مہبولق نشمطتو اونمآ نيذلا
 نيبو هنيب قرفلا نوريو « سانلا هاري يرشب عقاو يف ًالثم جهنملا اذه نوكي نآ دب الو

 اهنم قلطنت يتلا ةدعاقلاو . هيف نولخديو « هيلإ نوزاحنيو ةيلهاحلا نوكرتيف « ةيلهاجلا
 ‹ هيلإ لصت نأ عيطتست يوتسم ىلعأ ىلع اهسفن تاذ يف عقاولا اذه لثمت نأ ةبلاطم ةكرحلا
 . هللا نذإب ةرفظملا ةكرحلا مهب كرحتتو كلذ دعب « ريهاجملا » لمحل

 اهنع انلجعي ال « ةياغلا يصقأ ىلإ ةمهم - ةدعاقلا يف - ةيبرتلا ةيلمع تناك كلذل

 ! قيرطلا لجعتنف ةرباعلا ثادحألا نم ءىش

 خرؤملا اهب متم ‹ مويلا هشيعت يذلا اهعقاو يف ةيمالسإلا ةوحصلا نع تاحمل كلت

 ! رخآ ثيدح هلف لبقتسملا امآ . . اهتلالد ىلع زكريو خيراتلا ةباتك ةداعإ دنع ملسملا

 . 00: رونلا ةروس ( 1 )

 . ٩٦ : فارعألا ةروس (۲ )

 . ۲۸ : دملا ةروس ( ۳ )
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 ايق ] طوبخ

 لبقتسملا ىلإ [ثاد هرصب دمي اهنإ « اهيف شيعي يتلا ةظحللا دنع خرؤملا لمع يهتتي ال
 . هسفن يف اهرمضأ مأ هتباتك يف اهنع حصفأ ءاوس « روصلا نم ةروص ىلع هروصتيف

 : هللا الإ هملعي ال بيغ لبقتسملاو

 . 'ه هللا الإ بيغلا ضزألاو تاومسلا يف نم ملعي ال لق #
 ‹ بيغلاب اجر ال ‹ اهئرقتسي نآ دارآ نم اهثرقتسي رشبلا ةايح يف يرجت اننس هلل نکلو

 نوكي نأ الإ « ديعبلا وأ بيرقلا لبقتسملا يف ثدحيس هروصت ام اتيعم اًنيش نأب اتيقي الو
 . - ملسو هيلع هللا يلص - هلوسر ناسل ىلع وآ لزنملا هباتک يف هللا دنع نم اًيحو

 هللا لص - لوسرلا نأل « لبقتسملا يف مالسإال ةنكم ةلوج ىلإ علطتي ملسملا خرؤملاو

 : كلذ نع ربخآ- ملسو هيلع

 ىبتخج ىتح « نوملسملا مهلتقيف دوهيلا نوملسملا لتاقي ىتح ةعاسلا موقت ال »

 يدوي اذه ! هللا دبع اي ملسم اي رجشلاو رجح ا لوقيف « رجشلاو رجحل ا ءارو نم يدوهيلا
 . " « دوهيلا رجش نم هنإف دقرغلا الإ «هلتقاف لاعتف يفلخ

 لخاد ينو نيطسلف ضرأ ىلع مويلا ثدحي ايف ةكرعملا هذه رداوب يرن نأ عيطتسن له

 ؟ يمالسإلا ماعلا

 دعب نوظقيتسي نوملسملاو « ةكرعملا ضرأ ىلع ضزألا جاجف نم نوعمجتي دوهيلا

 ؟ . . قیمع تابس

 لهو « ةكرعملا عقت ىتم نيقيلا هجو ىلع ملعي يذلا وه ؛ هللا دنع بيغلاو . . ابر

 ةكرعملا ىلإ يدؤتس يتلا يه نيملسملا بناج نم ةظقيلاو دوهيلا لبق نم عمجتلا اذه

 !؟ ةديدج ةظقيو رحأ عمجت مآ ‹ ةلصافلا

 يف دوهيلاو نيملسملا نيب عقت ةيلع ةكرعم يف تسيل لاح يأ ىلع ثيدحلا ةرع

 . 1١ : لمنلا ةروس ( ) ١

 . ملسم هجرخآ ( ۲)

0١ 



 ركأ رمأالاف « هيبرغ مهو رهنلا يقرش متنآ » : ثيدحلا تاياور ضعب اہتددح «نیطسلف

 . ريثكب كلذ نم رطحأو يثكب كلذ نم
 ةعقاولا تعقو اذإف . “كبر محر ام الإ . . ضرألا لك يف نورطيسم مويلا دوهيلا نإ

 نلف - ملسو هيلع هللا يلص - لوسرلا هب دعو يذلا مساحلا رصنلا كلذ نوملسملا رصتناو
 ناطلس ىلإ دتمي هنكلو « ةكرعملا اهيف رودت يتلا نيطسلف ضرأ يف ةعقاولا رثأ رصحني

 ام ضزألا يف مه يقبي مث ةمساحلا ةميزها كلت نومزهني ال مهنإف « ضرألا لك يف دوهيلا

 ٠ ناطلس نم مويلا مه

 . . ةيرشبلا ةدايق ربختت ذئدنعو
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 .ةحاسلا نع ةيمالسإلا ةمألا راسحنا ةليصح وه -انفلسأ اك - مويلا يرشبلا عقاولا نإ

 نم ابروأ روفن اهدجوأ يتلا تارخثلا نمو « ةيلهاجلا ابروأ تزرب راسحنالا اذه نم
 بسحو « ةينابرلا ةنسلا بسح هلك كلذ عقوو . ضرالا ىلع اورطيس مث دوهيلا ذفن نيدلا

 .؟'"هدیعوو هللا دعو

 خيراتلا يف ريغتلا نكلو . ريختلا ىلإ اهقيرط يف ةروصلا نأ ىلع لدت رداوب ثدحت مویلاو
 ةيراجلا ةّنسلا ام . هللا دنع نم اًقراح اردق نوكي نأ الإ « ةليلو موي نيب ثدحي ال يرشبلا
 : نایرحلا ءیطب اھیف نمزلاف

 . هک نودعت ام ةنس فلأك كبر دنع اًموي نإو « باذعلاب كنولجعتسيو #
 اهنكلو . يرجهلا رشع يناثلا نرقلا ذنم ةينامشعلا ةلودلا يف رايبالا رداوب تأدب دقل

 يف رايمالا رداوب ودبت مويلاو . ريحألا رايمالا ثدحم نأ لبق نامزلا نم نینرق تشاع
 . . رايمنالا ثدحيم ىم نيقيلا هجو ىلع دحأ ملعي الو « ةرصاعملا ةيلهاجل ا

 لك اهئاوطأ يف لمحت ةيلهاجلا هذهف . موتخم رمأف - ةينابرلا ةنسلا بسح - هعوقو امأ
 ‹ ناودعلاو ملظلاو « رحآلا مويلاو للاب رفكلا : ةيرشبلاب كتفت يتلا ضارمألا ميثارج
 . . ةيبصحلاو ةيسفنلا ضارمألاو نونجلاو قلقلاو . . رمدملا عارصلاو ٠ يقلخلا داسفلاو

 نأ تايباجمإلا هذه نأش نمو « لبق نم اهيلإ انرشأ ةريثك تايباجيإ لمحت انآ حيحص
 : هللا نئس نم ةنس بسح راينالا ئطبت

 )١( باتك يف « دوهيلل ةيم اعلا ةرطيسلا » لصف تئش نإ ارقا ١ ةيمالسإ ةيؤر « .

 )  ) ۲ةيمالسإ ةيؤر » باتك يف رمألا اذه نع ثيدحلا تلصف « .

 . ٤۷ : جلا ةروس (۴)
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 اهيف مهو « اهيف محاعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم #
 . نوسخىيال

 : هللا ىلإ اوعجريو مهيغ نم موقلا يفي مل ام ةموتح ةنس رايهنالا نكلو
 اوناك ام ناطيشلا ممه نيزو مهبولق تسق نكلو !؟اوعرضت انسأب مهءاج ذإ الولف »

 اوتوآ ایب '”اوحرف اذإ یتح ‹ ءیش لک باوبآ مهیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن الف . نولمعی
 بر هلل دمحلاو اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف. نوسلبم مه اذإف ةتغب مهانذخأ

 ."نيلاعلا

 ديزي يذلا ال « حلصي يذلا ليدبلا ؟ ليدبلا اف ةيلهاجلا ةراضحلا هذه راهنت نيحو

 ! داسقلا

 ةلود ىلإ ةيلهاحلا لودلا يدحإ نم ةوقلا زكرم لاقتناأ سيل هنع ثدحعتن يذلا ليدبلا نإ

 اكو « ةيطنزيبلا ةيلهاج او ةيسرافلا ةيلهاجلا نيب مالسإلا روهظ لبق عارصلا ناك اك يرحخأ
 وأ ‹ تاذلاب اينالأو اكيرمآ نيب وأ « ةيبروألا ةلتكلاو اكيرمأ نيب مويلا ثدحي نأ نكمي

 . تايلهاج- ينآرقلا حلطصملا يف اهلك . . نابايلا وأ نيصلا نيبو اهنيب
 ةيلهاجلا هيلع شيعت يذلا دسافلا جهنملا ريخي يذلا وه هدصقن يذلا ليدبلا انإ

 ةسكتنملا ةيرشبلاب لح ام ىفشي اًحيحص اًجهنم هب لدبتسيو « مويلا اتوقو اهملعب ةنوتفلا

 . . ضارمأ نم
 تمعز اك اروطتم اًتاویح سیل هنإ . هسفن نع ناسنإلا ةركف ححصي جهنم

 وه هيف يحورلا بناجلاو . حورو دسج ىلع لمتشي ناسنإ . . ناسنإ هنكلو « ةينيورادلا

 . هيف يداملا بناجلا نع ادبأ لصغني ال ناك نإو « هيف ام ىلعأو « هيف ام نمثأ

 سانلا نيب رخافتو ةنيزو وه درج تسيل اإ . ةايحلا نع ناسنأإلا ةركف ححصيو
 كلذ ءالتبال ةلئاه ةبرجت يه انإ . ةيلهاجلا اهارت اك دالوألاو لاومألا يف رثاكتو

 عاتملا نيب ؟ حورلا فتاوهو دسجلا بذاوج نيب هنزاوت ظفحي نأ عيطتسي له :«ناسنإلا»
 هرمع ءاهتناب يهدنت ال ناسنإلا ةايح نإ مث ؟ ايلعلا ميقلاو ةبيرقلا فادهألا نيب ؟ ةفاظنلاو

 ىلع اوبساحيل ةمايقلا موي سانلا ثعبي نإ ءاثبع تناك الإو « ضرألا ىلع دودحللا

 . )0: دوه ةروس ( ۱)

 . قطا ريغب ضرألا يف اوغط يأ ( ۲ )

 . :O ماعنألا ةروس (۳)
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 وأ ‹ ةماس هرم « ارم يتؤتو اهتياهن ىلإ ةبرجتلا لصت كانهو . . ايندلا ةايحلا يف محل اهعأ

 دباع قولخ هنإ . اقلاخ سيلو « اإ سيل هنإ . نوكلا نع ناسنإلا ةركف ححصيو
 اودع سیل وهو . هالوم هل همسر اع هريس يف جرخي الو « هقلاخ رمآب كرحتي « هبرل

 . ناسنإلا ةعفنمل هبر رمأب رخسم هلكلو «ناسنإلل
 هاوسو « هقلخ يذلا ٠ ميظعلا هبر نع - هلك كلذ لبق - ناسنإلا ةركف ححصيو

 دبعي نأ قحتسي يذلاو «‹ هتئيشمب هارجأو هلک نوکلا قلخو « هلضفو همرکو « هلدعف
 . هاوس دبع الو هدحو

 ةايحلاو نوكلاإو هللا نع ةيساسألا هميهافم حيحصت دعب ناسنإللا قلطني مث

 . . « سانلا عفني » اب ضرألا رمعي ء"ناسنإللاو

 !؟مالسرلا الإ كلذ ققحم جهنم كانه له

 ام ةروص يأ يف « كلدحف كاوسف كقلخ يذلا ميركلا كيرب كرغ ام ناسنإللا اأ اي #

 نوملعی « نیبتاک اًمارک ‹« نیظفاحل مکیلع نإو « نیدلاب نوبذکت لب ! الک . كبكر ءاش
 . 4 نولعفت ام

 . 4 !؟ نوعجرت ال انیلإ مکنآو اثبع مکانقلح انآ متبسحفآا #
 ‹ نومصتخب ذإ ىلعألا للاب ملع نم يل ناک ام . نوضرعم هنع متنآ میظع ًابن وه لق

 اذإف « نيط نم اًرشب قلاخ ينإ ةكئالملل كبر لاق ذإ . نيبم ريذن ان انآ الإ خلإ يحوي نإ

 .  نیدجاس هل اوعقف يحور نم هيف تخفنو هتیوس

 بر كلذ ؟ ادادنآ هل نولعجتو نيموي يف ضرألا قلخ يذلاب نورفحكتل مكنثأ لق #

 ءاوس مايأ ةعبرأ يف اهعاوقآ اهيف ردقو اهيف كرابو اهقوف نم يساور اهيف لعجو . نيم اعلا
 انيتأ اتلاق اهرك وأ اًعوط ايتا ضرأللو امه لاقف ناخد يهو ءامسلا ىلإ يوتسا مث . نيلئاسلل
 . “) نيعتاط

 مكلعلو هلضف نم اوختبتلو « هرمأب هيف كلفلا يرجتل رحبلا مكل رخس يذلا هللا #

 . ۲١۔١ : راطقنالا ةروس ( ۲) يمالسإلا روصتلا تاموقم حجار ( ۱)

 . ٦۷-۷۲ : ص ةروس 1١ . )٤( : نونمؤملا ةروس ( )

 ) ٥ ( :تلصفةروس ۱1-۹ .
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 موقل تايآل كلذ يف نإ . هنم اًعيج ضرألا يف امو تاومسلا يف ام مكل رخسو . نوركشت

 . 4 نورکفتی
 : سانلا ةايح هب طبضنت يذلا « نازيملا » يطعي يذلا وه مالسإلاو

 .”« طسقلاب سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل
 . ةيلهاجلا تافارحنا ححصي يذلا نازيملا

 تفرحنا امم دشأب اتاروصت ينو اهكولس يف تفرحنا دق تاذلاب ةرصاعملا ةيلهاجل او
 ةفص هئع تفن هدوجوب ترقأ نإو « ةرهج هللا دوجو ترکنأف < خيراتلا ف ةيلهاج يآ

 لو « هتدابع قح هدبعت ملف « هیتمکاحو هتیهولا تضفر قلاخلا هناب ترق نإو «قلخلا

 . . هجهنمب مزثلت ملو «هعرش ذفنت

 ىلع نايغطلا هب تسرامو هتقنتعا يتلا ةيبروألا ةسينكلاو « سلوب نيد ناك دقو
 اذ لعفلا دودر تناك ذإ « ةرصاعملا ةيلهاحلا تافارحنا يف نيرشابم نيلماع «ساثلا

 لبق ام رصع يف ةدئاس تناك يتلا ميقلا لك اهقيرط يف تفرج «ةفراج ةفينع نايغطلا

 يتلا لعفلا دودرو افارحنا ةيسنكلا ةرتفلا تناك اذكهو . هتاذ نيدلا كلذ يف اب «ةضهنلا

 ! رطح نيفارحنالا الكو . . رخآ اًفارحنا اهتثدحأ

 ملع ىلإ ملع الب نيد نمو ! نيد الب ةراضح- ىلإ ةراضح الب نيد نم ابروأ تلقتنا دقل

 ةيويح ىلإ « ضرألا ةرامع لامهإو ةيبلسلا ةينابهرلاب سانلا ةيويح لتقي نيد نمو !نيد الب

 يف رييغت يأ ثادحإ ضفريو ءىش لك يف تابثلا دقتعي ركف نمو ! نيدلا لتقت ةمراع
 رقي الو ءىش لك يف روطتلا دقتعي ركف ىلإ « تابثلا ةنس فلاخي هنأل ةايحلا نم بناج
 !"قالطإلا ىلع ءىش يف تابثلا

 كلت ححصي يذلا « نازيملا » ىلإ - يضم تقو يأ نم رثكأ - مويلا سانلا جاتحيو

 مدقتلا لبقتيو « ةراضحلا هنم دلوتت لب « ةراضحلا لبقثي انيد سانلا حنميف «تافارحنالا

 لك يف ضزألا ريمعتل ةمزاللا ةيويحلا يطعيو « يملعلا مدقتلا هنم دلوتي لب «ىملعلا
 اهيف وبخت نيح نيطلا ةضبق تاساكتنا نع ناسنإلا عفري يذلا جهنم اب مازتلالا عم «هاجتا

 . ١١-٠١ : ةيثاجلا روس (1)

 ۵ : ديدحل ا ةروسس ( ۲ )

 . «ةيمالسإ ةيؤر » باتك نم « لبقتسملا تاعقوت ١ لصف يف تشش نإ ةيضقلا هله ليصفت رظنا )١(



 احملا لوح رودت ةددجتم روص ءاشنإإل داهتجالا حيبي هتاذ تقولا يفو « حورلا ةخبفن

 رح تلفنت الو « نسأتف هتايح دمجت ال « ريغتملاو تباثلا نيب ناسنإلا نزاوثيف « ةتبالا

 . هترطف دسفتو هنايك لتخيف طباوضلا نم

 اهيف هللا لاق يتلا ةمتاخلا ةلاسرلا يف ةصاحخو « هللا نيد ريغ يف نازيملا اذه دجو لهو

 سرلا مكل تيضرو « ىتمعن مكيلع تممتأو « مكنيد مكل تلمكأ مويلا
 1 ید
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 السإلا ةوحصلا داليم نآ يرن كلذ نمو . ةرصاعملا ةيلهاحلا نم ليدبلا وه مالسإلا

 . . ةيخيراتلا هتلالد هل ينابر ردق رايبمالاب ةيلهاحلا هيف نذؤت يذلا تقولا يف

 ليثم اه نكي م ابر ةوقشلا نم ةجرد ىلإ اولصو دق ةرصاعملا ةيلهاحلا يف سانلا نإ

 رضاحلا تقولا يف هوزرحأ يذلا يملعلاو يداملا مدقتلا لك نم مغرلا ىلع «خيراتلا

 ك ةميرحلاو تاردخملاو رمح او راحتنالاو نونح لاو قلقلاو ةيبصعلاو ةيسفنلا ضارمألاو
 ال دق ضيرملاف . هوعي مل وأ كلذ برغلا يف سانلا يعو ءاوس « ةوقشلا هذه ىلع لئالد

 ءو يحور نيعم ءاذغ ىلإ جاتت مسحلاك سفنلاو . هكردث ةصحافلا نيعلا نكلو هضرمب

 من اذإ مسجلا ضرمي اك ضرما اهباصأ هلواننت ل نإف ‹ يقالحخأو يركفو يراضحو

 . . حالمألا وأ تانيتوربلا وأ تانيماتيفلا نم ةطوبضملا هتجاح

 ب . . دودحلا دعبأ ىلإ دساف دساف ةرصاعملا ةيلهاحلا همدقت يذلا يسضنلا ءاذغلاو

 . . لالتحخا امهالكو « هداوم ضعب يف صقنلا وأ هداوم ضعب يف ةدايزلاب

 ثإ نوكي ابر مالسإلا يف ناكيرمألاو - نيفقام لا -نييبروألا نم فولألا تاثم لوحخدو

 هاج لا يف يعولا يلوأ نم سانلا كاردإ ءدب ىلإ ةراشإ . . هللا هديري نيعم لبقتسم ىلإ

 لا وه دسافلا مهجهنم نم ليدبلاو « مالسإلا وه مهتيلهاج نم ليدبلا نأ ةرصاعلا
 . . مالسإلا هيوتحب يذلا ينابرلا

 لا نم مالسإلا يف نولخادلا ناك امبرلف حيحص مالسإ ىلع مويلا نوملسملا ناك ولو

 . فولالا تاثم نم الدب نييالملا تاثم مويلا

 . : ةدئاملا ةروس ( ) ١
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 نم كلذ قرغتسا ايهم « حيحصلا مالسإلا ىلإ هللا نذإب ةدوعلاب نذؤت ةورحصلا نكلو
 ةمألا ةدوعو .. لايجأالاب دعت انإو تاونسلاب دعت ال بوعشلا راعأف . تاونسلا

 لكل نكلو . بسحف اعاذ ةمألل ال « ريخلاب رشبي رشبم اهمالسإ ىلإ ةيمالسإلا

 . .ةيرشبلا
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 . تاملكلا اهب بتكت وأ « ينامألا اب قلطنت يتلا ةلوهسلاب سيل رمألا نكلو

 معفم « كاوشألاب شورفم وه نإ . . دورولاب اًشورفم سيل ةوحصلا مامأ قيرطلاو
 . . قيرطلا ىلع مهثامدب نيجرضم نوطقسي نيذلا ءادهشلاب صاغ <« ءامدلاب

 دض جراخلاو لخادلا يف ةبوصنم برحلاو . نوريثك جراخلاو لخادلا يف ءادعألا نإ

 . نيملسملاو مالسإلا

 . ءادعألا دشأ نم دوهيلاو

 . 4 . . دوهيلا اونمآ نيذلل ةوادع سانلا دشأ ندجتل #

 اهودنجو ةينارصنلا اوبوذ دقف . مالسإلا عم نوكتس ةلبقملا مهتكرعم نأ دوهيلا ملعيو
 مويلا مهو! " حيسملا مد نم مهتئربت نلعي « اباب ١ دوهيلا نيب نم اوبصن نآ دعب مهتمدخل

 مهداقحأ نيلغتسم « مالسإلا برح يف مهعم مهودنجيل لافغتسا اےیآ يراصنلا نولفغتسي

 . ماعلا مكحجيو دوعيس حيسملا نإ مه نولوقيف « مالسإلا دض ئاد لمعلل ةزهاجل ا ةيبيلصلا

 اهبأ نيملسملا ىلع انونيعأف ! يصقألا دجسملا ناكم يف لكيملا ينبي ىتح دوعي نل هنكلو

 ! ءاسلا نم مكحيسم مكل لزننل يراصنلا

 هيلإ انرشآ يذلا - ملسو هيلع هللا يلص - هللا لوسر ثيدح ةحصب اًديج نونمؤي مهو

 اًرصن نوملسملا اهيف رصتنيس يتلا ةكرعم اب - ملسو هيلع هللا يلص هيف ربخم يذلاو « اقنآ
 لاعتف يفلخ يدوي اذه « هللا دبع اي ملسم اي رجشلاو رجحلا لوقو « دوهيلا ىلع اًساح
 نالا نورثكي مهن هتحصب مهناميإ ةياو . . دوهيلا رجش نم هنإف دقرغلا رجش الإ . . هلتقاف

 ! مهيمجم هلعل مهنيتاسب يف دقرغلا رجش ةعارز نم

 امو هولتق امو ١ : بلصي ملو لتقي م مالسلا هيلع حيسملا نأ يلاعتو كرابت هللا باتك نم اًئيقي نيملسملا نحل ملعن ( ۲ )

 دقف « حيسملا قح- يف مهمئارج نم دوهيلا يفعي أل اذه نكلو [ ٠١١ : ءاسنلا ةروس 1٩ مهل هبش نكلو هوبلص

 لعفلاب هيلصب رمأ ىتح هباصب رمأيل ينامورلا مكاحلا هدض نوضرجيو « هتوعد قيرط يف تابقعلا نوعضي اولظ
 . متي أ هودارأ يذلا لحفلا ناك نإو مهقح- يف ةتباث ةميرحلاف . مهديک نم هاجنو هيلا هعفر هللا نکلو
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 نيبو مهنيب عقو لاتق لك يف هوربخ اع ًالضف « ثيدحلا ةحصب مہايإو

 حم وأ («٠ ۸ ماع يف وأ - ملسو هيلع هللا لص - يبنلا تقو يف ءاوس « نيملسملا

 لاق يتلا نيدلا اذهب ةقيمعلا مهتفرعم نع ًالضفو . . ةريحألا ةرتفلا يف ةيمالسإلا ةضافتنالا
 لک . . “« مهءانبأ نوفرعي اک هنوفرعی باتکلا مهانیتآ نیذلا 3 لزنملا هباتک يف اهنع هللا

 مهلعل - نييبيلصلا مهئافلحب نينيعتسم - ةوحصلا ةبراع يف نودهتجي مهلعج كلذ

 لك دنجيو ‹ لماكلا ءاضقلا اهيلع اوضقي نآ اوعيطتسي ل نإ ريدقت لقآ ىلع اهمايق نولجؤي
 بيذعتلاو ليتقتلاب : برحلا فونص لكب مالسإلا برحل ةيمالسإلا دالبلا يف هءالمع ايهنم
 يف يساسألا اهلمع نع فرصنتل ةيبناج اياضقب ةيمالسإلا تاكرحلا لخشو « ديرشتلاو
 نيدلا نع اوفرصنيو مهترخآو ممبر اوسنيل بابشلا مامأ تايرغملا رثنو « ةوعدلاو ةيبرتلا
 ةيارلا تحت مهعمجت نم الدب سانلا اهتحت عمجتيل ةبذاكلا تايارلا عفرو « ةلج
 ىتح اًيسايسو ايداصتقاو اًيبرح يمالسإلا ماعلا قحس ةلواحع ىلإ ةفاضإلاب . . ةيمالسإلا

 بوعشلا ةيويح لتق ىلإ ةفاضإلابو . . هسافنأ طقتلي ال وهقم « هتامزأب ًالوغشم لظي
 اهيف نيرهطتملا تبكب اهميق لتقو « اهلصحت داكت ألو اهءارو ثهلت شيعلا ةمقلب اهلغشب

 ام بناج ىلإ هلك اذهو . . نيطقاسلاو نييلوصولاإو نيقفانملا نم مه رئامض ال نم زاربإ
 ٍداسفإ نم ةيراعلا ئطاوشلاو ويديفلاو نويزفيلتلاو انيسلاو ةعاذإلاو ةفاحصلا هعنصت
 . بابشلا طيح يف ةهافتلل رشنو قالحألل

 دهجلاو «ليوط راوشملاو « ةيمالسإلا ةوحصلا مامآ ًالهس سيل قيرطلاف كلذل
 ٠ ةنحلا يه ةزئاجلا نكلو . . ظهاب بولطملا
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 ةلاع ‹ ثادحألا يوتسمو ةيلوئسملا يوتسم ىلع يلاحلا اهروط يف ةوحصلا له

 ؟ اهيلع بچ اب ةلماع ءاهتمهمب

 لاعلا ةوعد نع ًالضف < ةيمالسإلا ةمألا ذاقنإل بقترملا اهرود يدؤت نأ اه رّدقي له

 !؟ دعب دوجولا ىلإ اوجرخي مل نورخآ لمعلا اذهب موقي مآ ؟ ليدبلا جهنملا ىلإ هلك
 . . هللا الإ هملعي ال بيغ

 )١ ( ةرمبلا ةروس :٤



 هيف نذؤت يذلا تقولا يف ةيمالسإلا ةوحصلا دلوم ةلالد . . ةمئاق ةلالدلا لظت نكلو

 رايبنالاب ةرصاعملا ةيلهاجل ا

 يتلا ةيراضلا برحلا لك نم مغرلا ىلع هنأ : يرخآ ةهج نم ةمئاق ةلالدلا لظتو

 برحلا هذه ببسب ابر وأ - يمالسإلا ماعلا يف اهؤالمعو ةيبيلصلا ةيدوهيلا ةلتكلا اهنشت

 ! موي لك اًديدج اًبابش مضتو « ماودلا ىلع ةوحصلا ةرثاد عستت  اهتاذ

 نولخدي اكيرمأو ابروأ يف نيفقثملا نم اًديزم نأ « ةغلاث ةهج نم ةمئاق ةلالدلا لظتو

 ! هللا نيد يف موي لک
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 لخديسو « نورثك اياحض طقسيسو «ةيمالسإلا ةوحصلا دض ةيراض برحلا نوكتس
 ةديدج ةلوج لبقتسيو « مالسإللا رصتني ةياهنلا يفو . . باذعلا نوتأ يف فولألإو فولألا

 كلذ مهعزفي نيذلا رذحجب اكو - ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسر ربخأ اك « ضرألا يف ةنكمم

 ! نييبيلصلاو دوهيلا نم رمألا

 ىلإ اورظنا : مه لوقن 1؟ اذه ينآ : نولوقيو « ةيسحلا سبياقملاب الإ نونمؤي ال نيذلاو
 مز لزعألا بعشلا اذه نأ - ةيسحلا سيياقملاب - روصتي دحأ ناك له . . يناغفألا داهجلا
 !؟ هضرآ نم باحسنالا ىلع اهرجيو ثيدحلا رصعلا يف ةيراض ةوق ربك

 وحصي نأل ةضرع مالسإلا نإ « لبقتسملاو مالسإلا » نع هل ةرضاح يف « يبنيوت » لوقي
 يتلا ) رضاحلا تقولا يف يبرغلا ذوفنلل ةعضاخلا ةفعضتسملا ممألا ةدايق ملستيو ديدج نم

 تبثآأو ةمساح تاراصتنا لبق نم رصتنا دق هنإو . ( ةيراتيلوربلا بوعشلا » وه اهيمسي

 ةيروطاربمإلا حستكا نيح مالسإلا ردص يف ةرم : برغلا عم هعارص يف نيترم هدوجو

 . نيروحدم مهباقعأ ىلع نييبيلصلا در نيح ةيبيلصلا بورحلا يف يرخأ ةرمو « ةينامورلا

 فورظلا نكلو « فهكلا لهآ ةوفغ هبشت هليوط ةوفغ يف مويلا مالسإلا نإ : لوقي مث
 .ديدج نم ةدايقلا يلوتيل هظقوت نأ نكمي ةي اعلا

 . «! كلذ ثدحب الآ وجرنو » : هلوقب هترضاح متخو

 !؟ يبنيوت اهيلإ راشآ يتلا ةطقنلا نم مويلا برتقن انارثآ

 تقبس ) يحبص ليبن روتكدلا ةجرت < لبقتسملاو . . برغلاو . . مالسإلا  باتك يف ةرضاحملا ةمجرت رظنا ( ) ١

 . (هيلإ ةراشإلا



 . . كلذ ىلع لدت ةرثك لئالد كانه

 يلوتي يذلاو . . يمالسإلا ماعلا يف اهمظعم عقي اهيلا راشأ يتلا ةيراتيلوربلا ممألاف

 ءادعأ دي يف مويلا ةوقلاو . ةيمالسإلا تاكرحلا وه اهيف ينويهصلا يبيلصلا ذوفنلل يدصتلا

 ةيناملعلا تارايتلا نآ يري ةحاسلل بقارملا نكلو . اًشطب نيملسملاب اهب نوشطبي مالسإلا
 انيب « ماودلا ىلع اهمجح صقانتي - برحلا لئاسو يدحإ يه يتلاو - برغلاب ةرثأتملا

 ةنيعم ةجرد ىلإ يمالسإلا رايتلا لصي نيح - دعبتسي لهف . يمالسإلا رايتلا مجح يمانتي

 ريرحتل ةينويهصلا ةيبيلصلا دض برحلا دوقيو « ةدايقلا يلوتي نآ _ نكمتلاو جضنلا نم
 ! ضرالا يف نيفعضتسملا

 هيف نولخادلا ديازتي نيح مالسإلا باسحل يم اعلا نازيلا ريغتي نأ ذئموي دعبتسي لهو

 لالخ نم مالسإلا ةقيقح اوضرعيو « مهثرادج نودهاجملا تبثي نأ دعب « برغلا نم

 !؟ مهتکرح

 . ''« ا!ردق ءیش لکل هللا لعج دق . هرمآ غلاب هللا نإ

 ! ناكيرمألا الو دوهيلا سيلو . . رادقألا ردقي يذلا وه هللاو

 خرؤملا لوقي « كلذ ثدحجمبم الآ وجرنو » : يبيلصلا دقحل اب اًعوفدم يبنيوت لوقي نيحو

 لب ‹ بسحف ةيمالسإلا ةمألا ذاقنإ لجأ نم ال« اًبيرق كلذ ققحم نآ هللا وعدن : ملسلا

 ! رايہالا ىلع كشوت يتلا ‹ هسفن يبنيوت دالب هيف ايب « هلك ماعلا ريخ لجأ نم
 - هللا لوسر اهب رشب يتلا « مالسإال ةنكمملا ةلوملا تأت - هللا ملع يف رّدقم - موي تاذو

 زيزعلا وهو ءاشي نم رصني « هللا رصنب نودمؤملا حرفي ذئمؤيو » . - ملسو هيلع هللا لص

 . “« نوملعي ال سانلا رثكآ نكلو « هدعو هللا فلخب ال هللا دعو « ميحرلا

 :FF قالطلا ةروس ( ) ١

 . ٤ : مورلا ةروس ( ۲)
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 ةحفصلا عوضولا

 V erreurs senses ةملقم

 JI erreurs ؟ خيراتلا ةباتك ديعن اذا

 TA essere ةيلهاجلا

 O\ seen مالسإلا

 TQ reese مالسإلا ردصو ةثعبلا

 IYI usecase ىمالسإلا دملا

 AO essere راسحنالا مو

 TFI eee nanan ةيمالسإلا ةورحصلا

 YOY wse eneseee as eeeennnn لبقتسملا طويح

۲٦١ 





 مالسإلاو ةيداملا نيب ناسنإلا
 مالسإلا لوح تاهبش
 عمتجملاو سفنلا يف

 لوسرلا نم تاسبق
 ديلاقتلا ةكرعم

 ةيرظنلا يف لوألا ءزجل ا - ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم
 قيبطتلا يف يناثلا ءزحل ا ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم

 يمالسإلا نفلا جهنم
 ةيناسنإإلا سفنلا يف تاسارد
 ةيرشبلا ةايح يف تابثلاو روطتلا
 نيرشعلا نرقلا ةيلهاج
 ةينآرق تاسارد

 ةرصاأعم ةيركف بهاذم
 رصاعملا انعقاو

 خيراتلل يمالسإلا ريسفتلا لوح
 هتالالدو يناغفألا داهجل ا

 ميركلا نآرقلا نم ةيوبرت سورد
 رصاعملا ماعلا لاوحأل ةيمالسإ ةيؤر
 ةعبرشلا قتیبطت لوح
 : ةسيلات بتك

 مالسإلاو نوقرشتسملا
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 ۱۹۹4۲ / ۱۸۸۷ : عادیالا مقر

 VY 14 o 1 AO : لودلا ميقرتلا

 قورشلا عباطم
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